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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
49/2007. (III. 26.) Korm.

rendelete

a 2007–2013 programozási idõszakban
az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint

az Elõcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai
Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok

egyes, a területi együttmûködéshez kapcsolódó
programjaiból származó támogatások hazai

felhasználásának intézményeirõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 35.  § (1) be kez dés a)–b) pont já ban meg ál la pí tott fel -
adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya ki ter jed a 2007–2013 prog ra mo -
zá si idõ szak ban

a) az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap, va la mint az
Elõ csat la ko zá si Tá mo ga tá si Esz köz (a továb biak ban: IPA) 
és az Eu ró pai Szom széd sá gi és Part ner sé gi Esz köz
(a továb biak ban: ENPI) pénz ügyi ala pok egyes, a te rü le ti
együtt mû kö dés hez kap cso ló dó tá mo ga tás ból fi nan szí ro -
zott prog ra mo kat ko or di ná ló ha zai szer ve ze tek re és sze -
mé lyek re;

b) az a) pont ban meg ha tá ro zott pénz ügyi ala pok ból
 finanszírozott prog ra mok ér té ke lé sé ben és meg va ló sí tá sá -
ban, va la mint el len õr zé sük ben részt vevõ ha zai szer ve ze -
tek re és sze mé lyek re.

(2) Az e ren de let ben fog lalt jo go kat és kö te le zett sé ge ket 
az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. cik ké nek
(1) be kez dé se sze rin ti ál la mi tá mo ga tá sok kal kap cso la tos
el já rás ról és a re gi o ná lis tá mo ga tá si tér kép rõl  szóló
85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let tel össz hang ban kell
gya ko rol ni, il le tõ leg tel je sí te ni.

(3) Ma gyar or szág a kö vet ke zõ ope ra tív prog ra mok vég -
re haj tá sá ban vesz részt:

a) Ma gyar or szág–Szlo vá kia te rü le ti együtt mû kö dés
ope ra tív prog ram;

b) Ma gyar or szág–Ro má nia te rü le ti együtt mû kö dés
ope ra tív prog ram;

c) Auszt ria–Ma gyar or szág te rü le ti együtt mû kö dés
ope ra tív prog ram;

d) Szlo vé nia–Ma gyar or szág te rü le ti együtt mû kö dés
ope ra tív prog ram;

e) Ma gyar or szág–Hor vát or szág IPA ha tá ron át nyú ló
együtt mû kö dé si prog ram;

f) Ma gyar or szág–Szer bia IPA ha tá ron át nyú ló együtt -
mû kö dé si prog ram;

g) Ma gyar or szág–Ro má nia–Szlo vá kia–Uk raj na ENPI
ha tá ron át nyú ló együtt mû kö dé si szom széd sá gi prog ram;

h) Dél-ke let Eu ró pai Tér ség ope ra tív prog ram;
i) Kö zép Eu ró pai Tér ség ope ra tív prog ram;
j) In ter reg IVC in ter re gi o ná lis ope ra tív prog ram;
k) INTERACT 2 ope ra tív prog ram;
l) ESPON 2013 ope ra tív prog ram;
m) URBACT 2007–2013 ope ra tív prog ram.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) egyet ér té si nyi lat ko zat: egy adott ope ra tív prog ram

irá nyí tó ha tó sá ga és nem ze ti ha tó sá ga kö zött kö tött szer zõ -
dés, amely meg ha tá roz za az adott prog ram megvalósítá -
sáért fe le lõs szer ve ze tek fel adat- és ha tás kö rét;

b) ENPI: az Eu ró pai Szom széd sá gi és Part ner sé gi
 Támogatási Esz köz lét re ho zá sá ra vo nat ko zó ál ta lá nos ren -
del ke zé sek meg ha tá ro zá sá ról  szóló 2006. ok tó ber 24-i
1638/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let sze -
rin ti fo ga lom;

c) ex-an te hoz zá já ru lás: az egyes ope ra tív prog ra mok -
ban részt vevõ part ner or szá gok ál tal éven ként, la kos ság -
szá muk ará nyá ban nyúj tott hoz zá já ru lás az ope ra tív prog -
ram ha té kony mû köd te té sé hez szük sé ges költ sé gek fe de -
zé sé re;

d) IPA: az egy elõ csat la ko zá si tá mo ga tá si esz köz (IPA) 
lét re ho zá sá ról  szóló 2006. jú li us 17-i 1085/2006/EK ta ná -
csi ren de let sze rin ti fo ga lom;

e) kö zös iga zo ló ha tó ság: az ál lam ház tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter ál tal az eu ró pai uni ós tá mo ga tá sok kal kap cso la -
tos, az irá nyí tó ha tó ság ál tal biz to sí tott ada to kon ala pu ló
át uta lás igény lé sek össze ál lí tá sá ra, a költ ség nyi lat ko za tok
iga zo lá sá ra, az Eu ró pai Unió felé tör té nõ be nyúj tá sá ra,
 valamint az Eu ró pai Uni ó ból ér ke zõ pénz ügyi for rá sok
 fogadására ki je lölt szer ve zet;

f) kül föl di szék he lyû irá nyí tó ha tó ság: azon ope ra tív
prog ra mok ese té ben, ame lyek ben nem Ma gyar or szá gon
ke rül fel ál lí tás ra az irá nyí tó ha tó ság, az irá nyí tó ha tó sá gi
fel ada to kat el lá tó, az adott prog ram ban részt vevõ va la -
mely part ner ál lam ban fel ál lí tott in téz mény;

g) nem ze ti ha tó ság: adott ope ra tív prog ram ma gyar
rész vé te lé ért és a társ fi nan szí ro zá si le bo nyo lí tá si rend sze -
ré ért, va la mint az adott ope ra tív prog ram ke re té ben fel me -
rült ki adá sok hi te le sí té se ér de ké ben el len õr zé si rend szer
lét re ho zá sá ért fe le lõs szer ve zet; amennyi ben az ope ra tív
prog ram kö zös irá nyí tó ha tó sá ga nem Ma gyar or szá gon
 kerül fel ál lí tás ra, a nem ze ti ha tó ság fel ada ta it az irá nyí tó
ha tó ság lát ja el;
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h) nem ze ti kap cso lat tar tó pont: a Kö zép Eu ró pai Tér -
ség ope ra tív prog ram, az In ter reg IVC in ter re gi o ná lis ope -
ra tív prog ram, az INTERACT 2 ope ra tív prog ram, az
ESPON 2013 ope ra tív prog ram, va la mint az URBACT
2007–2013 ope ra tív prog ram ha té kony ha zai le bo nyo lí tá -
sá ban részt vevõ szerv;

i) pénz ügyi el len õr zé si cso port: adott ope ra tív prog ram
kö zös el len õr zé si ha tó sá gát se gí tõ nem zet kö zi mun ka cso -
port, mely be az adott prog ram ban részt vevõ partneror -
szágok de le gál nak ta go kat.

(2) Az (1) be kez dés ben nem sze rep lõ fo gal mak te kin te -
té ben az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Eu ró pai 
Szo ci á lis Alap ra és a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó ál ta lá nos 
ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról és az 1260/1999/EK ren -
de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2006. jú li us 11-i
1083/2006/EK ta ná csi ren de let ben fog lal ta kat, az Eu ró pai
Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ról és az 1783/1999/EK ren -
delet ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2006. jú li us 5-i
1080/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let ben
(a továb biak ban: 1080/2006/EK ren de let) fog lalt el té ré -
sek kel kell ér te ni.

Intézményrendszer

3.  §

(1) Az 1.  § (3) be kez dé sé nek a), b), va la mint h) pont -
jában meg ha tá ro zott prog ram vo nat ko zá sá ban

a) a kö zös irá nyí tó ha tó ság: a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy -
nök ség nem zet kö zi együtt mû kö dé si prog ra mo kért fe le lõs
szer ve ze ti egy sé ge;

b) az 1080/2006/EK ren de let 16. cik ké ben fog lalt
 feladat el lá tá sá val meg bí zott szerv: a VÁTI Ma gyar Re -
gionális Fej lesz té si és Ur ba nisz ti kai Köz hasz nú Tár sa ság
(a továb biak ban: VÁTI Kht.);

c) kö zös iga zo ló ha tó ság: Pénz ügy mi nisz té ri um, Nem -
ze ti Prog ram en ge dé lye zõ Iro da;

d) kö zös el len õr zé si ha tó ság: a Kor mány za ti Ellenõr -
zési Hi va tal.

(2) Az 1.  § (3) be kez dé sé nek e)–g) pont já ban meg ha tá -
ro zott prog ram vo nat ko zá sá ban

a) a kö zös irá nyí tó ha tó ság: a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy -
nök ség nem zet kö zi együtt mû kö dé si prog ra mo kért fe le lõs
szer ve ze ti egy sé ge;

b) a kö zös iga zo ló ha tó ság: Pénz ügy mi nisz té ri um,
Nem ze ti Prog ram en ge dé lye zõ Iro da;

c) a kö zös el len õr zé si ha tó ság, il let ve az 1.  § (3) be kez -
dé sé nek g) pont já ban meg ha tá ro zott prog ram ese tén
az  ellenõrzési ha tó ság fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó el len õr -
zé sek el lá tá sá val meg bí zott szer ve zet: a Kor mány za ti
Ellenõr zési Hi va tal.

(3) Az 1.  § (3) be kez dé sé nek c), d), va la mint i)–k) pont -
já ban meg ha tá ro zott prog ram vo nat ko zá sá ban

a) a nem ze ti ha tó ság: a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség 
nem zet kö zi együtt mû kö dé si prog ra mo kért fe le lõs szer ve -
ze ti egy sé ge;

b) a pénz ügyi el len õr zé si cso port ma gyar tag ja: a Kor -
mány za ti El len õr zé si Hi va tal;

c) az 1080/2006/EK ren de let 16. cik ké ben fog lalt fel -
adat el lá tá sá val meg bí zott szerv: a VÁTI Kht.

(4) Az 1.  § (3) be kez dé sé nek k) pont já ban meg ha tá ro -
zott prog ram vo nat ko zá sá ban

a) az ex-an te hoz zá já ru lás biz to sí tó ja: a Nem ze ti Fej -
lesz té si Ügy nök ség;

b) a nem ze ti kap cso lat tar tó pont: a VÁTI Kht.

(5) Az 1.  § (3) be kez dé sé nek l) és m) pont já ban meg ha -
tá ro zott prog ram vo nat ko zá sá ban

a) az ex-an te hoz zá já ru lás biz to sí tó ja: az Ön kor mány -
za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um;

b) a nem ze ti kap cso lat tar tó pont: az 1.  § (3) bekezdé -
sének l) pont já ban meg ha tá ro zott prog ram ese tén az Ön -
kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um te rü let- és
te le pü lés ren de zé sért fe le lõs szer ve ze ti egy sé ge, az 1.  §
(3) be kez dé sé nek m) pont já ban meg ha tá ro zott prog ram
ese tén az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Minisz -
térium te rü let fej lesz té sért fe le lõs szer ve ze ti egy sé ge;

c) az 1080/2006/EK ren de let 16. cik ké ben fog lalt fel -
adat el lá tá sá val meg bí zott szerv: az Ön kor mány za ti és
 Területfejlesztési Mi nisz té ri um;

d) a pénz ügyi el len õr zé si cso port ma gyar tag ja: a Kor -
mány za ti El len õr zé si Hi va tal.

4.  §

(1) Az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze -
mély az Eu ró pai Te rü le ti Együtt mû kö dés Tár ca kö zi
 Bizottság (a továb biak ban: ETE Tár ca kö zi Bi zott ság)
 jóváhagyását köve tõen, il let ve vé le mény el té rés fenn ma ra -
dá sa ese tén a Kor mány jó vá ha gyá sát köve tõen meg kö ti az
1.  § (3) be kez dé sé nek a)–e), g), va la mint i)–k) pont já ban
meg ha tá ro zott prog ra mok ban részt vevõ kül föl di szék -
helyû irá nyí tó ha tó ság gal az egyet ér té si nyi lat ko za tot.

(2) Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély a transz na ci o ná lis
és in ter re gi o ná lis prog ra mok vo nat ko zá sá ban lét re jött
Nem ze ti Bi zott ság (a továb biak ban: Nem ze ti Bi zott ság)
jó vá ha gyá sát köve tõen, il let ve vé le mény el té rés fenn ma ra -
dá sa ese tén a Kor mány jó vá ha gyá sát köve tõen meg kö ti az
1.  § (3) be kez dé sé nek l) és m) pont já ban meg ha tá ro zott
prog ra mok ban a kül föl di szék he lyû irá nyí tó ha tó ság gal az
egyet ér té si nyi lat ko za tot.

(3) Az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze -
mély a Nem ze ti Bi zott ság jó vá ha gyá sát köve tõen, il let ve
vé le mény el té rés fenn ma ra dá sa ese tén a Kor mány jó vá ha -
gyá sát köve tõen meg kö ti az 1.  § (3) be kez dé sé nek h) pont -
já ban meg ha tá ro zott prog ram ban a kül föl di szék he lyû
érin tett in téz mé nyek kel az egyet ér té si nyi lat ko za tot.
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5.  §

(1) A szom szé dos or szá gok kal való fej lesz tés po li ti kai,
kor mány za ti együtt mû kö dés össze han go lá sát az ETE Tár -
ca kö zi Bi zott ság vizs gál ja és fel ügye li.

(2) Az ETE Tár ca kö zi Bi zott ság vé le mé nye zõ, ta nács -
adó és dön tés-elõ ké szí tõ tes tü let, amely ügy rend jét maga
ál la pít ja meg.

(3) Az 1.  § (3) be kez dés h)–m) pont ja sze rin ti prog ra -
mok vo nat ko zá sá ban a prog ra mok vég re haj tá sa so rán a
 területfejlesztési és az ön kor mány za ti po li ti kai szem pon -
tok ér vé nye sü lé sét a Nem ze ti Bi zott ság vizs gál ja és fel -
ügye li, ame lyet az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
 miniszter ál lít fel.

(4) A Nem ze ti Bi zott ság vé le mé nye zõ, ta nács adó és
dön tés-elõ ké szí tõ tes tü let, amely ügy rend jét maga ál la pít -
ja meg.

Záró rendelkezések

6.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) A 4.  § (1) be kez dé se, va la mint az 5.  § (1) és (2) be -
kez dé se az Eu ró pai Te rü le ti Együtt mû kö dés Tár ca kö zi
 Bizottság lét re ho zá sá ról  szóló kor mány ha tá ro zat ha tály -
ba lé pé sé vel egy ide jû leg lép ha tály ba.

(3) Fel ha tal ma zást kap a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs
 miniszter, hogy – az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a ma gyar or szá gi köz re mû kö dõ szer ve ze -
tet és a köz re mû kö dõ szer ve zet szá má ra biz to sí tott ki zá ró -
la gos jo got ren de let ben, il le tõ leg ha a köz re mû kö dõ szer -
ve zet fe lett a tu laj do no si és irá nyí tá si jo go kat más mi nisz -
ter gya ko rol ja, az érin tett mi nisz ter rel együt tes ren de let -
ben meg ál la pít sa.

(4) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ról és az
1783/1999/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló
2006. jú li us 5-i 1080/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná -
csi ren de let;

b) az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Eu ró pai 
Szo ci á lis Alap ra és a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó ál ta lá nos 
ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról és az 1260/1999/EK ren -
de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2006. jú li us 11-i
1083/2006/EK ta ná csi ren de let;

c) az egy elõ csat la ko zá si tá mo ga tá si esz köz (IPA) lét -
re ho zá sá ról  szóló 2006. jú li us 17-i 1085/2006/EK ta ná csi
ren de let;

d) az Eu ró pai Szom széd sá gi és Part ner sé gi Tá mo ga tá si 
Esz köz lét re ho zá sá ra vo nat ko zó ál ta lá nos ren del ke zé sek

meg ha tá ro zá sá ról  szóló 2006. ok tó ber 24-i 1638/2006/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let;

e) az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Eu ró pai 
Szo ci á lis Alap ra és a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó ál ta lá nos 
ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló 1083/2006/EK ta ná -
csi ren de let, va la mint az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si
Alap ról  szóló 1080/2006/EK eu ró pai par la men ti és a ta ná -
csi ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok meg ha tá -
ro zá sá ról  szóló 2006. de cem ber 8-i 1828/2006/EK bi zott -
sá gi ren de let.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
50/2007. (III. 26.) Korm.

rendelete

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történõ finanszírozásának részletes

szabályairól  szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
módosításáról

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény 83.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ -
ket ren de li el:

1.  §

Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si
Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Kr.) 27/A.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(5) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) Az ak tív fek võ be teg-szak el lá tás 2007. már ci us
31-én ér vé nyes és az (1) be kez dés sze rint mó do sí tott tel je -
sít mény vo lu me ne kö zöt ti kü lön bö zet a 24. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott szem pon tok sze rint ke rül felosz -
tásra.

(4) A te rü le ti el lá tá si kö te le zett ség alap ján tör té nõ tel je -
sít mény vo lu men meg ha tá ro zá sá nál a szol gál ta tó ak tív fek -
võ be teg-szak el lá tás ra meg ha tá ro zott te rü le ti el lá tá si kö te -
le zett sé gét szak mán ként kell figye lembe ven ni.

(5) Az ak tív fek võ be teg-szak el lá tást nyúj tó szol gál ta tó
az (1)–(4) be kez dés sze rint meg ha tá ro zott teljesítmény -
volumennek – a 2007. áp ri lis 1-jé tõl 2007. szep tem -
ber 30-áig ter je dõ tel je sí té si idõ szak ra ér vé nyes – idõ ará -
nyos ré szé re, havi bon tás ban jo go sult. Amennyi ben a szol -
gál ta tó nem ha tá roz za meg az idõ ará nyos teljesítmény -
volumen havi bon tá sát, az or szá gos sze zo ná lis in dex ke rül
figye lembevételre.”
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2.  §

A Kr. 28.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) A já ró be teg-szak el lá tás, a CT és MRI vizs gá la tok,
va la mint az ak tív fek võ be teg-szak el lá tás or szá gos tel je sít -
mény vo lu me nét a 24. szá mú mel lék let tar tal maz za. Az
egész ség ügyi szol gál ta tók fi nan szí ro zá si szer zõ dé sé ben
a 27. és 27/A.  § alap ján meg ál la pí tott tel je sít mény vo lu me -
nek össze ge nem ha lad hat ja meg adott idõ szak ban a
24. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott mér té ket.”

3.  §

(1) A Kr. 17. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te lép.

(2) A Kr. ki egé szül az e ren de let 2. szá mú mel lék le té ben
sze rep lõ 24. szá mú mel lék let tel.

4.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – 2007. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba az zal, hogy az
egész ség ügyi szol gál ta tó a Kr. e ren de let 2.  §-ával meg ál -
la pí tott 17. szá mú mel lék le te sze rin ti ada to kat a 2007. feb -
ru ár 15. és e ren de let ha tály ba lé pé se kö zöt ti idõ szak ban
vég zett el lá tá sok vo nat ko zá sá ban a ren del ke zé sé re álló
ada tok alap ján kül di meg utó lag a fi nan szí ro zó nak.

(2) A (3) be kez dés e ren de let ki hir de té sét kö ve tõ na pon
lép ha tály ba.

(3) Nem lép ha tály ba az egész ség ügyi el lá tó rend szer
fej lesz té sé rõl  szóló 2006. évi CXXXII. tör vény vég re haj -
tá sá val kap cso la tos egyes fi nan szí ro zá si, szer zõ dés kö té si
és el já rá si kér dé sek rõl  szóló 41/2007. (III. 13.) Korm. ren -
de let nek az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí -
tá si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let 27/A.  §-ának
(3)–(5) be kez dé sét meg ál la pí tó ré sze.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet az 50/2007. (III. 26.) Korm. rendelethez

,,17. szá mú mel lék let a 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let hez

A tételes elszámolású eszközök és nagy értékû mûtéti beavatkozások jelentésének adattartalma

 1. Idõ szak, amely re a je len tés vo nat ko zik
 2. Je len tést kül dõ szol gál ta tó me gye kód ja, OEP kód ja, a te vé keny sé get vég zõ szer ve ze ti egy ség 9 je gyû azo no sí tó ja
 3. A fel hasz nált esz köz/el vég zett be avat ko zás té rí té si ka te gó ri á já nak kód ja
 4. A fel hasz nált esz köz/el vég zett be avat ko zás cso port kód ja
 5. A fel hasz nált esz köz/el vég zett be avat ko zás kód ja
 6. Ten der ke re té ben biz to sí tott esz köz ese tén az egyes esz kö zök tí pus sze rin ti alá bon tá sát azo no sí tó mezõ
 7. A fel hasz nált esz köz/el vég zett be avat ko zás mennyi sé ge
 8. A fel hasz nált esz köz/el vég zett be avat ko zás ér té ke 1000 fo rint ban, há rom ti ze des pon tos ság gal
 9. Sze mély azo no sí tó jel
10. Sze mély azo no sí tó jel tí pu sa
11. Be teg ál lam pol gár sá ga
12. Be teg szü le té si dá tu ma (év, hó nap, nap) és ne mé nek kód ja
13. A be avat ko zás idõ pont ja (év, hó nap, nap)
14. Mû té ti nap ló szá ma
15. Kór há zi törzs szám vagy am bu láns nap ló szám
16. Az esz köz fel hasz ná lá sát/az el vég zett be avat ko zást in di ká ló di ag nó zis BNO kód ja
17. Esz köz/imp lan tá tum fel hasz ná lá sa so rán vég zett be avat ko zás OENO kód ja
18. A fel hasz nált/be épí tett esz köz be szer zé si szám lá já nak egye di azo no sí tó ja (szám la szám) és kel te
19. A szám lát/szál lí tó le ve let ki ál lí tó cég meg ne ve zé se
20. Be uta ló or vos kód ja
21. Be uta ló or vos mun ka he lyé nek azo no sí tó ja
22. Be uta lást meg ala po zó el lá tást iga zo ló adat
23. Vi zit díj
24. Vi zit díj fi ze té sé nek mód ja

Dá tum: .................. év ............................................ hó ............. nap

...........................................................
szol gál ta tó

Be kül den dõ min den hó nap 10-éig, a te rü le ti leg ille té kes me gyei egész ség biz to sí tá si pénz tár hoz.”



2. számú melléklet az 50/2007. (III. 26.) Korm. rendelethez

,,24. szá mú mel lék let a 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let hez

Ak tív fek võ be teg-szak el lá tás tel je sít mény vo lu me ne el osz tá sá nak szem pont jai, va la mint a 2007. év II. fél évé re vo nat -
ko zó alap díj és or szá gos tel je sít mény vo lu men mér té ke

1. Fel oszt ha tó tel je sít mény vo lu men: A 2007. már ci us 31-én ér vé nyes és az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl 
 szóló 2006. évi CXXXII. tör vény (Eftv.) alap ján ki ala kult új struk tú ra ágy ka pa ci tá sá nak meg fe le lõ éves tel je sít mény vo -
lu men kü lön bö ze té nek 50%-a.

2. Az 1. pont sze rin ti tel je sít mény vo lu men meg osz lá sa

2.1. nem ter vez he tõ el lá tá sok ra 41,7%
2.2. ter vez he tõ el lá tá sok ra 58,3%

3. A ter vez he tõ el lá tá sok ra jutó 2.2. pont sze rin ti ér ték bõl

3.1. aktív fek võ be teg-szak el lá tás ra 15%
3.2. kró ni kus fek võ be teg-szak el lá tás ra 30%
3.3. járó be teg-szak el lá tás ra 40%
3.4. egy na pos be avat ko zá sok bõ ví té sé re  5%
3.5. tar ta lék 10%

4. Te rü le ti el lá tá si kö te le zett ség alap ján fel oszt ha tó ke ret: a 2.1. és a 3.1. pont sze rin ti tel je sít mény vo lu men össze ge.

5. A 3.5. pont sze rin ti tar ta lék a 41/2007. (III. 13.) Korm. ren de let 1.  §-ának (9) be kez dé se alap ján a fo lya ma tos el lá -
tás biz to sí tá sa vagy egyéb el lá tá si ér dek bõl szük sé ges az egész ség ügyi mi nisz ter ál tal en ge dé lye zett el té rõ fi nan szí ro zás
fe de ze té re szol gál.

6. A já ró be teg-szak el lá tás or szá gos tel je sít mény vo lu me né nek mér té ke 2007. II. fél évé re: 36,1 mil li árd pont szám.

7. Az ak tív fek võ be teg-szak el lá tás or szá gos tel je sít mény vo lu me né nek mér té ke 2007. II. fél évé re: 1 003 460 súly -
szám, amely tar tal maz za a 3.5. pont sze rin ti tar ta lé kot.

8. A CT, MRI szak el lá tás or szá gos tel je sít mény vo lu me né nek mér té ke 2007. II. fél évé re 4,2 mil li árd pont szám.”

2230 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/35. szám

A Kormány
51/2007. (III. 26.) Korm.

rendelete

a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól
és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl

A Kor mány a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX.
tör vény (a továb biak ban: fel sõ ok ta tá si tör vény) 153.  §
(1) be kez dé sé nek 12–13. és 23. pont já ban fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján – fi gye lem mel a szom szé dos ál la mok ban élõ 
ma gya rok ról  szóló 2001. évi LXII. tör vény (a továb biak -
ban: kedvezménytör vény) ren del ke zé se i re is – a kö vet ke -
zõ ket ren de li el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya – a (2) be kez dés ben fog lalt el té rés -
sel – a fel sõ ok ta tá si tör vény 3.  §-ában meg ha tá ro zott ter -
mé sze tes és jogi sze mé lyek re, jogi sze mé lyi ség gel nem
ren del ke zõ szer ve ze tek re, va la mint az ál ta luk foly ta tott
 tevékenységre ter jed ki.

(2) E ren de let ha tá lya – össz hang ban a fel sõ ok ta tá si tör -
vény 140.  §-ának (3) be kez dé se ren del ke zé se i vel – nem
ter jed ki a ka to nai, il let ve rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek ka to nai, il let ve rend vé del mi kép zés ben részt vevõ
hall ga tó i ra.



Értelmezõ rendelkezések

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) köz is me re ti ta ná ri sza kok: ma gyar nyelv és iro da lom 

sza kos ta nár; tör té ne lem sza kos ta nár; ide gen nyelv sza kos 
ta nár; ma te ma ti ka ta nár; in for ma ti ka ta nár; számítástech -
nika sza kos ta nár; ter mé szet is me ret sza kos ta nár; fizika -
tanár; bi o ló gia ta nár; ké mia ta nár; föld rajz ta nár; ének-ze ne
ta nár; rajz ta nár; rajz- és vi zu á lis ne ve lõ ta nár; tech ni ka
és élet vi tel sza kos ta nár; tech ni ka ta nár; test ne ve lés ta nár;
gaz da ság is me ret ta nár; ház tar tás öko nó mia-élet vi tel sza -
kos ta nár; eti ka, em ber- és tár sa da lom is me ret sza kos ta nár; 
fi lo zó fia sza kos ta nár; film el mé let és film tör té net sza kos
ta nár; mû vé szet tör té net sza kos ta nár; pszi cho ló gia sza kos
ta nár; egész ség tan ta nár; ügy vi tel sza kos ta nár, to váb bá
az a kép zés, ame lyen 2006. szep tem ber 1-je elõtt a hall ga tó 
– má so dik köz is me re ti ta ná ri kép zés alap ján – men te sült
a költ ség té rí tés meg fi ze té se alól;

b) árva: az a 25 év nél fi a ta labb hall ga tó, aki nek mind -
két szü lõ je, il let ve vele egy ház tar tás ban élt ha ja don, nõt -
len, el vált vagy há zas tár sá tól kü lön élt szü lõ je el hunyt és
nem fo gad ták örök be;

c) fél ár va: az a 25 év nél fi a ta labb hall ga tó, aki nek egy
szü lõ je el hunyt és nem fo gad ták örök be;

d) fo gya té kos ság gal élõ vagy egész sé gi ál la po ta  miatt
rá szo rult hall ga tó: az a hall ga tó, aki

da) fo gya té kos sá ga  miatt ál lan dó vagy fo ko zott fel -
ügye let re, gon do zás ra szo rul, il let ve aki fo gya té kos sá ga
 miatt rend sze re sen sze mé lyi és/vagy tech ni kai se gít ség -
nyúj tás ra és/vagy szol gál ta tás ra szo rul, vagy

db) mun ka ké pes sé gét leg alább 67%-ban el vesz tet te és
ez az ál la pot egy éve tart vagy elõ re lát ha tó lag még leg -
alább egy évig fenn áll;

e) csa lád fenn tar tó: az a hall ga tó,
ea) aki nek leg alább egy gyer mek e van,
eb) aki a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról

 szóló 1993. évi III. tör vény alap ján ápo lá si díj ra jo go sult;
f) nagy csa lá dos: az a hall ga tó, aki nek
fa) leg alább két el tar tott test vé re vagy há rom gyer mek e 

van, vagy
fb) el tar tó in (el tar tó ján) kí vül leg alább két vele egy

ház tar tás ban élõ sze mély re igaz, hogy havi jö ve del me nem 
éri el a mi ni mál bér össze gét, vagy

fc) leg alább két kis ko rú gyer mek nek a gyám ja;
g) szo ci á lis jut ta tás ra jo go sult hall ga tó: az a tel jes

 idejû fel sõ fo kú szak kép zés ben, alap- és mes ter kép zés ben,
il let ve egy sé ges, osz tat lan kép zés ben, va la mint dok to ri
kép zés ben részt vevõ hall ga tó, aki

ga) ál la mi lag tá mo ga tott kép zé si for má ban vesz részt,
vagy

gb) ta nul má nya it ál la mi lag tá mo ga tott kép zé si for má -
ban kezd te meg és az adott sza kon, szak kép zés ben meg -
kez dett fél éve i nek szá ma alap ján jo go sult len ne ál la mi lag
tá mo ga tott kép zés ben való rész vé tel re;

h) sa ját be vé tel: a fel sõ ok ta tá si tör vény 125.  §-ának
(3)–(4) be kez dé se sze rin ti té rí té si díj, to váb bá in téz mé nyi

sza bály zat ban meg ha tá ro zott szol gál ta tá si díj, va la mint az
in téz mény vál lal ko zá si te vé keny sé gé nek ered mé nye, gaz -
da sá gi tár sa sá gok tól ka pott tá mo ga tás ból szár ma zó be vé -
te le.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban – az érin tett tá mo ga tá si
for ma meg szû né se  miatt – a fel sõ ok ta tá si tör vény
147.  §-ának 10. pont ja sze rin ti rend sze res gyer mek vé del -
mi tá mo ga tás ban ré sze sü lõ nek kell te kin te ni azt a sze -
mélyt is, aki

a) árva, vagy
b) tar tó san be teg, il let ve sú lyo san fo gya té kos sze mély,

vagy
c) ki ke rült a ne ve lés be vé tel alól, vagy
d) gyám sá ga nagy ko rú sá ga  miatt szûnt meg.

3.  §

(1) Ál la mi lag tá mo ga tott kép zés ben részt vevõ hallga -
tónak mi nõ sül az ál la mi lag fi nan szí ro zott kép zés re fel -
vett, és

a) 1997. ja nu ár 1. elõtt hall ga tói jog vi szonyt lé te sí tett
sze mély ezen jog vi szo nyá nak ke re té ben ta nul má nya i nak
be fe je zé sé ig;

b) az 1997/1998-as tan év ben 1997. ja nu ár 1. után,
az 1998/1999-es, 1999/2000-es tan év ben hall ga tói jog -
viszonyt lé te sí tett sze mély ezen jog vi szo nya ke re té ben
 tanulmányai be fe je zé sé ig, amennyi ben

ba) elsõ ok le ve le meg szer zé se ér de ké ben foly tat ja
 tanulmányait (e pa rag ra fus al kal ma zá sá ban a továb biak -
ban: elsõ alap kép zés), vagy

bb) a fõ is ko lai szin tû vég zett ség és szak kép zett ség
meg szer zé se után ugyan azon a sza kon elsõ egye te mi
 végzettség és szak kép zett ség, to váb bá fõ is ko lai vagy
egye te mi vég zett ség re épü lõ elsõ ta ná ri ké pe sí tés meg -
szer zé sé re irá nyu ló kép zés ke re té ben foly tat ja ta nul má -
nya it (e pa rag ra fus al kal ma zá sá ban a továb biak ban: elsõ
ki egé szí tõ alap kép zés);

c) a 2000/2001-es, a 2001/2002-es tan év ben hall ga tói
jog vi szonyt lé te sí tett sze mély ezen jog vi szo nya ke re té ben

ca) amennyi ben e jog vi szony lé te sí té se elõtt még nem
lé te sí tett hall ga tói jog vi szonyt és elsõ alap kép zés ben vesz
részt, és meg kez dett fél éve i nek szá ma a ké pe sí té si kö ve -
tel mé nyek ben elõ írt kép zé si idõ fél éve i nek szá mát nem
ha lad ja meg, vagy

cb) amennyi ben ta nul má nyai meg kez dé se kor egy sza -
kos ta ná ri ok le vél lel már ren del ke zett, és a má so dik egy -
sza kos ta ná ri vég zett ség meg szer zé sét ered mé nye zõ kép -
zés ben vesz részt, to váb bá meg kez dett fél éve i nek szá ma
nem ha lad ja meg a ké pe sí té si kö ve tel mé nyek ben elõ írt
kép zé si idõ fél éve i nek szá mát, vagy

cc) amennyi ben olyan sza kon foly tat ta nul má nyo kat,
amely nek ké pe sí té si kö ve tel mé nyei be me ne ti kö ve tel -
mény ként elõ ír ják, hogy a hall ga tó nak fel sõ ok ta tá si ok -
levéllel kell ren del kez nie, to váb bá meg kez dett fél éve i nek
szá ma nem ha lad ja meg a ké pe sí té si kö ve tel mé nyek ben
elõ írt kép zé si idõ fél éve i nek szá mát, vagy
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cd) elsõ ki egé szí tõ alap kép zés ben vesz részt, négy fél -
éven ke resz tül;

d) a 2002/2003-as, 2003/2004-es, a 2004/2005-ös,
2005/2006-os tan év ben hall ga tói jog vi szonyt lé te sí tett
sze mély e jog vi szo nya ke re té ben, amennyi ben

da) e jog vi szony lé te sí té se elõtt még nem lé te sí tett hall -
ga tói jog vi szonyt, és elsõ alap kép zés ben vesz részt, és
meg kez dett fél éve i nek szá ma nem ha lad ja meg a képesí -
tési kö ve tel mé nyek ben elõ írt kép zé si idõ fél éve i nek szá -
mát leg alább 8 fél éves kép zés ese tén há rom mal, egyéb ként 
ket tõ vel meg nö velt ér té ket, vagy

db) e jog vi szony lé te sí té se elõtt hall ga tói jog vi szonyt
lé te sí tett, de fel vé te li el já rás ke re té ben e jog vi szony meg -
szün te té sé vel együtt új jog vi szonyt ho zott lét re és elsõ
alap kép zés ben vesz részt, to váb bá összes meg kez dett fél -
éve i nek szá ma nem ha lad ja meg a ké pe sí té si kö ve tel mé -
nyek ben elõ írt kép zé si idõ fél éve i nek szá mát leg alább
8 fél éves kép zés ese tén há rom mal, egyéb ként ket tõ vel
meg nö velt ér té ket, vagy

dc) ta nul má nyai meg kez dé se kor ál la mi lag fi nan szí ro -
zott egy sza kos köz is me re ti ta ná ri vagy hit ta nár-ne ve lõ
kép zés ben vett részt, és a má so dik egy sza kos köz is me re ti
ta ná ri vég zett ség meg szer zé sét ered mé nye zõ kép zés ben
vesz részt, to váb bá meg kez dett fél éve i nek szá ma nem
 haladja meg a ké pe sí té si kö ve tel mé nyek ben elõ írt kép zé si
idõ fél éve i nek szá mát leg alább 8 fél éves kép zés ese tén
 hárommal, egyéb ként ket tõ vel meg nö velt ér té ket, vagy

dd) olyan sza kon foly tat ta nul má nyo kat, amely nek
 képesítési kö ve tel mé nyei be me ne ti kö ve tel mény ként elõ -
ír ják, hogy a hall ga tó nak fel sõ ok ta tá si ok le vél lel kell ren -
del kez nie, to váb bá meg kez dett fél éve i nek szá ma nem
 haladja meg a ké pe sí té si kö ve tel mé nyek ben elõ írt kép zé si
idõ fél éve i nek szá mát leg alább 8 fél éves kép zés ese tén
 hárommal, egyéb ként ket tõ vel meg nö velt ér té ket, vagy

de) elsõ ki egé szí tõ alap kép zés ben vesz részt, négy fél -
éven ke resz tül;

e) bár mely sza kon költ ség té rí té ses kép zés bõl az in téz -
mény dön té se alap ján, az in téz mény nél már meg lé võ ál la -
mi lag fi nan szí ro zott hely re át vett hall ga tó a ki lé pett hall -
ga tó kép zé si ide jé bõl még hát ra lé võ idõ tar tam ban.

(2) A fel sõ ok ta tá si tör vény 55.  §-ának (2) és (4) be kez -
dé se sze rint mi nõ sül ál la mi lag tá mo ga tott kép zés ben részt
ve võ nek a 2006/2007-es tan év tõl hall ga tói jog vi szonyt
 létesített sze mély.

A hallgató fizetési kötelezettség teljesítéséhez mentesség,
kedvezmény, részletfizetési lehetõség
biztosításának feltételei és szabályai

[a felsõoktatási tör vény 46.  §-a
(5) bekezdésének c) pontjához]

4.  §

(1) A hall ga tó fi ze té si kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé hez
men tes sé get, rész let fi ze té si ked vez ményt, ha lasz tást ké -
rel me alap ján kap hat.

(2) A hall ga tó szo ci á lis ala pon – az in téz mény té rí té si és 
jut ta tá si sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint – az aláb -
bi fi ze té si kö te le zett sé gek ese tén ré sze sül het rész let fi ze té -
si ked vez mény ben vagy en ge dé lyez he tõ ré szé re a fi ze té si
kö te le zett ség ha lasz tá sa:

a) a kép zé si hoz zá já ru lás,
b) a té rí té si díj,
c) a kol lé gi u mi díj.

(3) A hall ga tó ta nul má nyi tel je sít mé nye alap ján – az in -
téz mény té rí té si és jut ta tá si sza bály za tá ban meg ha tá ro zot -
tak sze rint – men te sít he tõ a fi ze té si kö te le zett ség alól

a) a kép zé si hoz zá já ru lás,
b) a fel sõ ok ta tá si tör vény 125.  §-a (3) be kez dé se alap -

ján igény be vett szol gál ta tá sok té rí té si díja
ese té ben.

(4) A kol lé gi u mi díj be fi ze té sé nek kö te le zett sé ge alól
szo ci á lis hely ze te  miatt men te sül het az a hall ga tó, aki hát -
rá nyos hely ze tû, aki árva, aki csa lád fenn tar tó, vagy aki nek 
gyám sá ga nagy ko rú sá ga  miatt szûnt meg. Az in téz mény a
kol lé gi u mi mun kát vég zõ hall ga tó szá má ra a kol lé gi u mi
díj ból ked vez ményt, men tes sé get biz to sít hat a té rí té si és
jut ta tá si sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint.

(5) Nem ad ha tó men tes ség, rész let fi ze té si ked vez mény
vagy ha lasz tott fi ze té si le he tõ ség a fel sõ ok ta tá si tör vény
125.  §-ának (4) be kez dé se alap ján a té rí té si és jut ta tá si sza -
bály zat ban meg ha tá ro zott mu lasz tá si és ké se del mes tel je -
sí té si díj meg fi ze té se alól, to váb bá a kö zös sé gi célú te vé -
keny ség ben való rész vé tel alap ján.

(6) A fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té sé hez kap cso ló dó
ké re lem tár gyá ban a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban 
meg ha tá ro zot tak sze rint a fel sõ ok ta tá si tör vény 27.  §-ának 
(11) be kez dé se sze rint lét re ho zott bi zott ság vagy az in téz -
mé nyi sza bály zat hall ga tói kö ve tel mény rend sze re ré szé -
ben meg je lölt szer ve zet jár el.

(7) A fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té se tár gyá ban ho zott
dön tés rõl ha tá ro za tot kell hoz ni. A rész let fi ze té si le he tõ sé -
get biz to sí tó ha tá ro zat ban rög zí te ni kell a tel je sí tés ha tár -
ide jét és üte me zé sét, va la mint az el ma ra dás következ -
ményeit. El uta sí tás ese tén a ha tá ro zat ban in do kol ni kell
a dön tést és tá jé koz ta tást kell adni a jog or vos la ti le he tõ -
ség rõl.

5.  §

(1) A kép zé si hoz zá já ru lás fi ze té si kö te le zett sé ge alól
men te sül – a be je lent ke zett hall ga tók ról sza kon ként, kép -
zé si ágan ként, kép zé si te rü le ten ként vagy az in téz mény
sza bály za tá ban meg ha tá ro zott egyéb ta nul má nyi osz tá lyo -
zás sze rint – az össze sí tett kre di tin dex alap ján kép zett
rang sor sze rin ti hall ga tók in téz mé nyi té rí té si és jut ta tá si
sza bály zat ban meg ha tá ro zott ré sze.

(2) A men tes ség meg ál la pí tá sa so rán az adott tan év re
költ ség té rí té ses kép zé si for má ról ál la mi lag tá mo ga tott
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kép zé si for má ra át so rolt hall ga tó kat is figye lembe kell
ven ni, míg az ál la mi lag tá mo ga tott kép zé si for má ról költ -
ség té rí té ses kép zé si for má ra át so rolt hall ga tó kat fi gyel -
men kí vül kell hagy ni.

(3) Az in téz mény a ki emel ke dõ ta nul má nyi tel je sít mé -
nyû hall ga tók költ ség té rí tés-fi ze té si kö te le zett sé gét el en -
ged he ti, amennyi ben a hall ga tók kép zé sé hez kap cso ló dó
költ sé ge ket más sa ját be vé te le ter hé re biz to sít ja.

Az állami költségvetés, valamint a képzési hozzájárulás
terhére biztosított hallgatói juttatásokhoz való

hozzáférés feltételei
[a felsõoktatási tör vény 51.  §-a
(3) bekezdésének a) pontjához]

6.  §

(1) A hall ga tó ré szé re
a) szo ci á lis ala pú tá mo ga tás a fel sõ ok ta tá si in téz mény -

nek a fel sõ ok ta tá si tör vény 129.  §-a (3) be kez dé se sze rint
nyúj tott költ ség ve té si tá mo ga tá sá nak,

b) tel je sít mény ala pú tá mo ga tás,
ba) a fel sõ ok ta tá si in téz mény nek a fel sõ ok ta tá si tör -

vény 129.  §-a (3) be kez dé se sze rint nyúj tott költ ség ve té si
tá mo ga tá sa,

bb) az ál la mi lag tá mo ga tott kép zés ben részt ve võk ál tal 
fi ze tett, a fel sõ ok ta tá si tör vény 125/A.  §-a (2)–(3) be kez -
dé se sze rin ti kép zé si hoz zá já ru lás ból szár ma zó be vé te le
ter hé re nyújt ha tó.

(2) A fel sõ ok ta tá si in téz mény sa ját be vé te le ter hé re,
sza bály za tá ban meg ha tá ro zott mó don, pá lyá za ti úton
egyéb ösz tön dí jat ado má nyoz hat.

7.  §

A fel sõ ok ta tá si in téz mény a hall ga tói jut ta tá sok hoz ren -
del ke zés re álló for rá so kat az aláb bi jog cí me ken hasz nál -
hat ja fel:

a) tel je sít mény ala pú ösz tön díj ki fi ze té sé re
aa) ta nul má nyi ösz tön díj,
ab) köz tár sa sá gi ösz tön díj,
ac) in téz mé nyi szak mai, tu do má nyos és köz éle ti ösz -

tön díj,
b) szo ci á lis ala pú ösz tön díj ki fi ze té sé re
ba) rend sze res szo ci á lis ösz tön díj,
bb) rend kí vü li szo ci á lis ösz tön díj,
bc) a Bur sa Hun ga ri ca Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti

Ösz tön díj in téz mé nyi ré sze,
bd) a kül föl di hall ga tók mi nisz te ri ösz tön dí ja,
be) alap tá mo ga tás,
c) dok to ran dusz ösz tön díj,
d) egyéb, a fel sõ ok ta tá si in téz mény té rí té si és jut ta tá si

sza bály za tá ban meg ha tá ro zott ösz tön díj ki fi ze té sé re,

e) az in téz mé nyi mû kö dé si költ sé gek fi nan szí ro zá sá ra
ea) a jegy zet-elõ ál lí tás tá mo ga tá sá ra, elekt ro ni kus tan -

köny vek, tan anya gok és a fel ké szü lés hez szük sé ges elekt -
ro ni kus esz kö zök be szer zé se, va la mint a fo gya té kos ság gal 
élõ hall ga tók ta nul má nya it se gí tõ esz kö zök be szer zé sé re,

eb) a kul tu rá lis te vé keny ség, va la mint a sport te vé keny -
ség tá mo ga tá sa,

ec) kol lé gi um fenn tar tá sa, mû köd te té se,
ed) kol lé gi u mi fé rõ hely bér lé se, kol lé gi u mi fel újí tás,
ee) a hall ga tói ön kor mány zat mû kö dé sé nek támoga -

tása.

8.  §

(1) A 7.  § aa) és ac) pont ja sze rin ti jut ta tás ki fi ze té sé re
kell fel hasz nál ni az e ren de let ha tá lya alá tar to zó fel sõ fo kú 
szak kép zés ben, alap kép zés ben, egy sé ges, osz tat lan és
mes ter kép zés ben részt vevõ hall ga tók után biz to sí tott, a
fel sõ ok ta tá si tör vény 129.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja
sze rin ti tá mo ga tás [hall ga tói nor ma tí va] 59–69 szá za lé kát.

(2) A 7.  § ba)–bb) és be) pont ja sze rin ti jut ta tás ki fi ze té -
sé re kell fel hasz nál ni az e ren de let ha tá lya alá tar to zó fel -
sõ fo kú szak kép zés ben, alap kép zés ben, egy sé ges, osz tat -
lan és mes ter kép zés ben részt vevõ hall ga tók után bizto -
sított:

a) a fel sõ ok ta tá si tör vény 129.  §-a (3) be kez dé sé nek
a) pont ja sze rin ti tá mo ga tás [hall ga tói nor ma tí va] 25–40
szá za lé kát, to váb bá

b) a fel sõ ok ta tá si tör vény 129.  §-a (3) be kez dé sé nek
c) pont ja sze rin ti tá mo ga tás [lak ha tá si tá mo ga tás norma -
tívája] in téz mé nyi ha tás kör ben meg ál la pí tott mér té két,
de leg alább 30 szá za lé kát, és

c) a fel sõ ok ta tá si tör vény 129.  §-a (3) be kez dé sé nek
e) pont ja sze rin ti tá mo ga tás [tan könyv-, jegyzettámoga -
tási, sport- és kul tu rá lis nor ma tí va] 56 szá za lé kát.

9.  §

(1) A 7.  § ea) pont ja sze rint kell fel hasz nál ni a fel sõ ok -
ta tá si tör vény 129.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont ja sze rin ti
tá mo ga tás [tan könyv-, jegy zet tá mo ga tá si, sport- és kultu -
rális nor ma tí va] e ren de let ha tá lya alá tar to zó fel sõ fo kú
szak kép zés ben, alap kép zés ben, egy sé ges, osz tat lan és
mes ter kép zés ben részt vevõ hall ga tók után biz to sí tott
 intézményi össze gé nek 24%-át.

(2) A 7.  § eb) pont ja sze rint kell fel hasz nál ni a felsõ -
oktatási tör vény 129.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont ja sze -
rin ti tá mo ga tás [tan könyv-, jegy zet tá mo ga tá si, sport- és
kul tu rá lis nor ma tí va] e ren de let ha tá lya alá tar to zó hall -
gatói után biz to sí tott in téz mé nyi össze gé nek 20%-át.

(3) A 7.  § ab) pont ja sze rint kell fel hasz nál ni a felsõ -
oktatási tör vény 129.  §-a (3) be kez dé sé nek f) pont ja sze -
rin ti tá mo ga tás [köz tár sa sá gi ösz tön díj] e ren de let ha tá lya
alá tar to zó hall ga tók után biz to sí tott in téz mé nyi össze gét.
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(4) A 7.  § ec) pont ja sze rint kell fel hasz nál ni a felsõ -
oktatási tör vény 129.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja sze -
rin ti tá mo ga tás [kol lé gi u mi tá mo ga tás] in téz mé nyi össze -
gét.

(5) A 7.  § ed) pont ja sze rint kell fel hasz nál ni a felsõ -
oktatási tör vény 129.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja sze -
rin ti tá mo ga tás [lak ha tá si tá mo ga tás] e ren de let ha tá lya alá 
tar to zó hall ga tók után biz to sí tott in téz mé nyi össze gé nek
in téz mé nyi ha tás kör ben meg ál la pí tott mér té két, de leg fel -
jebb 70%-át.

(6) A 7.  § ee) pont ja sze rint kell fel hasz nál ni a felsõ -
oktatási tör vény 129.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja sze -
rin ti tá mo ga tás [hall ga tói nor ma tí va] e ren de let ha tá lya alá
tar to zó hall ga tók után biz to sí tott in téz mé nyi össze gé nek
mi ni mum 1%-át.

10.  §

(1) A 7.  § a)–d) pont jai sze rin ti jog cí me ken a tá mo ga tás
ki zá ró lag pénz be li tá mo ga tás ként bo csát ha tó a jo go sult
hall ga tó ren del ke zé sé re.

(2) A 7.  § a), ba), bc)–be), c)–d) pont ja i ban meg ha tá ro -
zott ösz tön dí jat – e ren de let el té rõ ren del ke zé se hi á nyá -
ban – havi rend sze res ség gel kell a hall ga tó ré szé re ki fi zet -
ni. A fel sõ ok ta tá si in téz mény – a ta nul má nyi fél év elsõ
 hónapjának ki vé te lé vel – leg ké sõbb a tárgy hó 10. nap já ig
kö te les a szám la ve ze tõ hi tel in té zet felé in téz ked ni e jut ta -
tá sok át uta lá sá ról.

(3) A 7.  § aa) és be) pont já ban meg ha tá ro zott jog cí me -
ken az ál la mi lag tá mo ga tott tel jes ide jû alap kép zés ben,
egy sé ges, osz tat lan kép zés ben, mes ter kép zés ben, felsõ -
fokú szak kép zés ben részt vevõ hall ga tó ré sze sül het tá mo -
ga tás ban. A 7.  § ab) pont já ban meg ha tá ro zott jog cí men
a tel jes ide jû alap kép zés ben, egy sé ges, osz tat lan kép zés -
ben, mes ter kép zés ben, fel sõ fo kú szak kép zés ben részt
vevõ hall ga tó ré sze sül het tá mo ga tás ban. A 7.  § ac) pont já -
ban meg ha tá ro zott jog cí men a tel jes ide jû alap kép zés ben,
egy sé ges, osz tat lan kép zés ben, mes ter kép zés ben, felsõ -
fokú szak kép zés ben, il let ve dok to ri kép zés ben részt vevõ
hall ga tó ré sze sül het tá mo ga tás ban. A 7.  § c) pont já ban
meg ha tá ro zott jog cí men ki zá ró lag az ál la mi lag tá mo ga tott 
tel jes ide jû dok to ri kép zés ben részt vevõ hall ga tó ré sze sül -
het tá mo ga tás ban. A 7.  § bd) pont já ban meg ha tá ro zott
 jogcímen az ál la mi lag tá mo ga tott tel jes ide jû alapkép -
zésben, egy sé ges, osz tat lan és mes ter kép zés ben, il let ve
a rész ta nul má nyo kat foly ta tó hall ga tó ré sze sül het. A 7.  §
ba)–bc) pont ja i ban meg ha tá ro zott jog cí me ken a szo ci á lis
jut ta tás ra jo go sult hall ga tó ré sze sül het tá mo ga tás ban.

(4) Az in téz mé nyi szak mai és tu do má nyos ösz tön díj
a tan ter vi kö ve tel mé nye ken túl mu ta tó te vé keny sé get vég -
zõ hall ga tó ré szé re – az in téz mény té rí té si és jut ta tá si sza -
bály za tá ban rög zí tett el já rá si rend és el vek sze rint – pá lyá -
zat alap ján, meg ha tá ro zott idõ re, ha von ta fo lyó sí tott, a fel -

sõ ok ta tá si tör vény 46.  §-ának (9) be kez dé se sze rin ti nem
kö te le zõ jut ta tás.

(5) A jegy zet-elõ ál lí tás tá mo ga tá sá ra ren del ke zés re álló
össze get a fel sõ ok ta tá si in téz mény jegy ze tek elõ ál lí tá sá ra,
azok hall ga tók hoz való el jut ta tá sá nak se gí té sé re, to váb bá
fo gya té kos ság gal élõ hall ga tók ta nul má nya it se gí tõ esz kö -
zök be szer zé sé re hasz nál hat ja fel. A tá mo ga tás fel hasz ná -
lá sát a hall ga tói ön kor mány zat elõ ze tesen vé le mé nye zi,
a fel hasz ná lás ról a rek tor éven te tá jé koz tat ja a hall ga tói
ön kor mány za tot.

(6) A kul tu rá lis, va la mint a sport te vé keny sé gek tá mo -
ga tá sá ról a fel sõ ok ta tá si in téz mény té rí té si és jut ta tá si sza -
bály za tá ban meg ha tá ro zott szerv – a fel sõ ok ta tá si tör vény
78.  §-a (2) be kez dé se alap ján – a hall ga tói ön kor mány zat
egyet ér té sé vel dönt az zal, hogy

a) a kul tu rá lis te vé keny sé gek kö ré be tar to zik kü lö nö -
sen a fel sõ ok ta tá si in téz mény ke re tei kö zött a hall ga tók
 részére szer ve zett, il let ve nyúj tott kul tu rá lis te vé keny ség,
ren dez vény szer ve zés, kar ri er-ta nács adás, élet vi te li és
 tanulmányi ta nács adás;

b) a sport te vé keny sé gek kö ré be tar to zik kü lö nö sen a
fel sõ ok ta tás ke re tei kö zött a hall ga tók ré szé re szer ve zett,
il let ve nyúj tott, test moz gást, spor to lást, ver seny zést, az
egész sé ges élet mód ra ne ve lést biz to sí tó te vé keny ség, az
élet mód-ta nács adás.

(7) A hall ga tó a 7.  § b) és c) pont ja i ban meg ha tá ro zott
tá mo ga tá si jog cí me ken egy ide jû leg csak egy fel sõ ok ta tá si
in téz mény tõl kap hat tá mo ga tást. Amennyi ben a hall ga tó
egy idõ ben több fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel is hall ga tói
jog vi szony ban áll, ab ban a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben
 részesülhet ezek ben a tá mo ga tá sok ban, amellyel elõbb
 létesített ál la mi lag tá mo ga tott hall ga tói jog vi szonyt. A fel -
sõ ok ta tá si in téz mé nyek szer zõ dé se alap ján fo lyó, kö zö sen
meg hir de tett – egyik sza kon nem hit éle ti, má sik sza kon
hit ok ta tó (ka te ké ta), il let ve hit ta nár (hit ta nár-ne ve lõ) –
két sza kos kép zés ese té ben a hall ga tó az ál la mi felsõokta -
tási in téz mény ré szé rõl kap hat jut ta tást. A hall ga tó köz -
társasági ösz tön díj ban egy in téz mény ben ré sze sül het.
Amennyi ben több in téz mény tesz ja vas la tot ugyan azon
sze mély el is me ré sé re, a hall ga tó ab ban az in téz mény ben
ré sze sül köz tár sa sá gi ösz tön díj ban, amellyel el sõ ként lé te -
sí tett hall ga tói jog vi szonyt.

(8) A 7.  § aa) pont já ban meg ha tá ro zott ta nul má nyi ösz -
tön díj to váb bi (pár hu za mos) hall ga tói jog vi szony ese tén
az elsõ és a to váb bi alap kép zé si, mes ter kép zé si sza kon
 elért ta nul má nyi ered mény alap ján is meg pá lyáz ha tó.

11.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ál tal a hall ga tó ré szé re
nyújt ha tó tá mo ga tá sok jog cí me it és fel té te le it egy tan év
idõ tar ta má ra elõ re kell meg ál la pí ta ni, to váb bá az in téz -
mény ben szo ká sos mó don köz zé kell ten ni.
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(2) A fel sõ ok ta tá si in téz mény a hall ga tó ál tal a mu lasz -
tás és ké se del mes tel je sí tés  miatt fi ze ten dõ dí jak, a té rí té si
dí jak jog cí me it, fel té te le it és mér té két, va la mint a kollé -
giumi dí jat, to váb bá a fel sõ ok ta tá si tör vény 125/A.  §-ának
(3) be kez dé se alap ján a kép zé si hoz zá já ru lás meg ál la pí tá -
sá nak sza bá lya it és a 126.  §-ának (2) be kez dé se alap ján
a költ ség té rí tés mér té két egy tan év idõ tar ta má ra kell meg -
ál la pí ta ni, to váb bá az in téz mény ben szo ká sos mó don köz -
zé kell ten ni.

A kollégiumi ellátás igénybevételével és a lakhatási
támogatással kapcsolatos feltételek

[a felsõoktatási tör vény 51.  §-a
(3) bekezdésének b) pontjához]

12.  §

(1) A kol lé gi u mi el he lye zés pá lyá zat út ján nyer he tõ el.
A pá lyá za ti ké rel mek rõl a té rí té si és jut ta tá si sza bály zat -
ban meg ha tá ro zott pon to zá sos rend szer alap ján kell dön -
teni.

(2) A pont rend szer meg is me ré sét a pá lyá za ti ké rel mek
be nyúj tá sa elõtt le he tõ vé kell ten ni.

(3) A pont rend szer ben szem pont ként figye lembe kell
ven ni a hall ga tó szo ci á lis hely ze tét, ta nul má nyi tel je sít mé -
nyét, a hall ga tói kö zös sé gért vég zett mun ká ját, kép zé sé -
nek mun ka rend jét, a 4.  § (4) be kez dé se sze rint men te sü -
lést, va la mint ha a hall ga tót a fel sõ ok ta tá si tör vény
52.  §-ának (2) be kez dé se alap ján a kol lé gi u mi je lent ke zés
el bí rá lá sá nál elõny ben kell ré sze sí te ni, ak kor az elõny ben
ré sze sí tés fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro zott felté -
telének fenn ál lá sát is.

(4) A szak kol lé gi um ként mû kö dõ kol lé gi u mok és di ák -
ott ho nok a (3) be kez dés tõl el té rõ pont rend szert is al kal -
maz hat nak.

(5) A lak ha tá si fel té te lek tá mo ga tá sá ra a szo ci á lis tá mo -
ga tás ke re té ben ke rül sor.

Az egyes tanulmányi ösztöndíjak igénybevételével
kapcsolatos feltételek

[a felsõoktatási tör vény 51.  §-a
(3) bekezdésének b) pontjához]

Tanulmányi ösztöndíj

13.  §

(1) A ta nul má nyi ösz tön díj egy ta nul má nyi fél év idõ tar -
ta má ra ad ha tó. Ta nul má nyi ösz tön díj ban a fel sõ ok ta tá si
in téz mény ál la mi lag tá mo ga tott tel jes ide jû kép zés ben
részt vevõ hall ga tó i nak leg fel jebb 50%-a ré sze sül het oly
mó don, hogy az egyes hall ga tók nak meg ál la pí tott ta nul -
má nyi ösz tön díj havi össze gé nek el kell ér nie a hall ga tói
nor ma tí va öt szá za lé ká nak meg fe le lõ össze get.

(2) A ta nul má nyi ösz tön díj oda íté lé se kor – az ab ban
 részesülõk kö ré nek és szá má nak meg ha tá ro zá sa kor – biz -
to sí ta ni kell, hogy az azo nos vagy ha son ló ta nul má nyi kö -
te le zett ség alap ján el ért ered mé nyek össze mér he tõ ek és az 
így meg ál la pí tott ösz tön dí jak azo nos mér té kû ek le gye nek.

(3) Fel sõ ok ta tá si in téz mény be elsõ al ka lom mal be irat -
ko zó hall ga tó a be i rat ko zá sát kö ve tõ elsõ kép zé si idõ szak -
ban ta nul má nyi ösz tön díj ban nem ré sze sül het.

(4) Ko ráb ban fel sõ ok ta tá si in téz mény ben ta nul má nyo -
kat foly ta tó hall ga tó ese té ben ar ról, hogy a hall ga tó mi lyen 
fel té te lek kel kap hat ta nul má nyi ösz tön dí jat a fo ga dó in téz -
mény ben, a fo ga dó fel sõ ok ta tá si in téz mény té rí té si és jut -
ta tá si sza bály za tá ban kell ren del kez ni.

(5) A fel sõ ok ta tá si in téz mény nek a 2007. szep tem -
ber 1-je elõtt fel vett hall ga tók ese té ben a ta nul má nyi ösz -
tön díj meg ál la pí tá sa so rán fi gye lem mel kell len nie arra,
hogy e hall ga tók kö zül az ala csony ta nul má nyi tel je sít mé -
nyû hall ga tók nem so rol ha tók át költ ség té rí té ses kép zés re.

Doktorandusz ösztöndíj

14.  §

(1) Az ál la mi lag tá mo ga tott tel jes ide jû kép zés ben részt
vevõ dok to ran dusz hall ga tó dok to ran dusz ösz tön dí já nak
éves össze ge a költ ség ve té si tör vény ben e cél ra megálla -
pított nor ma tí va éves össze ge, meg nö vel ve a tan könyv-,
jegy zet tá mo ga tá si, sport- és kul tu rá lis nor ma tí va
56%-ával.

(2) A be je lent ke zett dok to ran du szok szá má ra az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott éves összeg egy ti zen ket ted
 részét kell ha von ta ki fi zet ni.

A rászorultsági alapon adható juttatások
[a felsõoktatási tör vény 51.  §-a
(3) bekezdésének c) pontjához]

Alaptámogatás

15.  §

(1) Az elsõ al ka lom mal ál la mi lag tá mo ga tott tel jes ide jû 
fel sõ fo kú szak kép zés ben, alap kép zés ben, egy sé ges, osz -
tat lan kép zés ben hall ga tói jog vi szonyt lé te sí tõ sze mély az
elsõ be je lent ke zé se al kal má val – ké re lem re – a hall ga tói
nor ma tí va 50%-ának meg fe le lõ össze gû alap tá mo ga tás ra
jo go sult, amennyi ben a hall ga tó a 16.  § (2)–(3) be kez dé sé -
ben fog lalt fel té te lek nek meg fe lel.

(2) Az elsõ al ka lom mal ál la mi lag tá mo ga tott tel jes ide jû 
mes ter kép zés ben hall ga tói jog vi szonyt lé te sí tõ sze mély az 
elsõ be je lent ke zé se al kal má val – ké re lem re – a hall ga tói
nor ma tí va 75%-ának meg fe le lõ össze gû alap tá mo ga tás ra
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jo go sult, amennyi ben a hall ga tó a 16.  § (2)–(3) be kez dé sé -
ben fog lalt fel té te lek nek meg fe lel.

Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj

16.  §

(1) A rend sze res szo ci á lis ösz tön díj a hall ga tó szo ci á lis
hely ze te alap ján – az in téz mé nyi té rí té si és jut ta tá si sza -
bály zat ban rög zí tett el já rá si rend és el vek sze rint – egy
kép zé si idõ szak ra biz to sí tott, ha von ta fo lyó sí tott jut ta tás.

(2) A rend sze res szo ci á lis ösz tön díj havi össze gé nek
mér té ke nem le het ala cso nyabb, mint az éves hall ga tói
nor ma tí va 20%-a, amennyi ben a hall ga tó

a) fo gya té kos ság gal élõ vagy egész sé gi ál la po ta  miatt
rá szo rult, vagy

b) hát rá nyos hely ze tû és kis ko rú sá ga alatt fel ügye le tét
el lá tó szü lõ je, il let ve szü lei – az is ko lai fel vé te li kör zet
meg ál la pí tá sá val össze füg gés ben a gyer me kek vé del mé rõl 
és a gyám ügyi igaz ga tás ról  szóló tör vény sze rint ve ze tett
nyil ván tar tás alap ján ké szült sta tisz ti kai adat szol gál ta tás,
a gyer me ket, ta nu lót meg il le tõ szol gál ta tás meg ál la pí tá sá -
hoz a szü lõ nyi lat ko za ta sze rint – leg fel jebb az is ko la nyol -
ca dik év fo lya mán foly ta tott ta nul má nya it fe jez te be, fe jez -
ték be si ke re sen, vagy akit tar tós ne ve lés be vet tek,

c) csa lád fenn tar tó, vagy
d) nagy csa lá dos, vagy
e) árva, il let ve mind két szü lõ je, il let ve vele egy ház tar -

tás ban élt ha ja don, nõt len, el vált vagy há zas tár sá tól kü lön
élt szü lõ je el hunyt.

(3) A rend sze res szo ci á lis ösz tön díj havi össze gé nek
mér té ke nem le het ala cso nyabb, mint az éves hall ga tói
nor ma tí va 10%-a, amennyi ben a hall ga tó

a) hát rá nyos hely ze tû, vagy
b) gyám sá ga nagy ko rú sá ga  miatt szûnt meg, vagy
c) fél ár va.

(4) A rend sze res szo ci á lis ösz tön díj havi össze gé nek
mér té ke nem le het ala cso nyabb, mint az éves hall ga tói
nor ma tí va 10%-a, amennyi ben a hall ga tó a 26.  § sze rin ti
ösz tön díj ban ré sze sül.

17.  §

(1) A rend kí vü li szo ci á lis ösz tön díj a hall ga tó szo ci á lis
hely ze te vá rat lan rom lá sá nak eny hí té sé re – az in téz mé nyi
té rí té si és jut ta tá si sza bály zat ban rög zí tett el já rá si rend és
el vek sze rint – fo lyó sí tott egy sze ri jut ta tás.

(2) Rend kí vü li szo ci á lis ösz tön díj ban a hall ga tó ké rel -
me alap ján ré sze sül het. A be ér ke zett hall ga tói ké rel mek rõl 
leg alább ha von ta egy szer dön tést kell hoz ni. A ki fi ze tés rõl 
a dön tést kö ve tõ nyolc mun ka na pon be lül in téz ked ni kell.

Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj

18.  §

(1) A Bur sa Hun ga ri ca Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti
Ösz tön díj olyan pénz be li szo ci á lis jut ta tás, amely a Bur sa
Hun ga ri ca Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz tön díj rend -
szer (a továb biak ban: Ösz tön díj rend szer) adott évi for du -
ló já hoz csat la ko zott te le pü lé si és me gyei ön kor mány za tok 
ál tal a hall ga tó nak ado má nyo zott szo ci á lis ösz tön díj ból
(a továb biak ban: ön kor mány za ti ösz tön díj rész) és az
 önkormányzati ösz tön díj alap ján a hall ga tó fel sõ ok ta tá si
in téz mé nyé ben e ren de let alap ján meg ál la pí tott szo ci á lis
ösz tön díj ból (a továb biak ban: in téz mé nyi ösz tön díj rész)
áll.

(2) In téz mé nyi ösz tön díj rész ben ré sze sül het nek azok a
hall ga tók, aki ket az ál lan dó la kó he lyük sze rin ti te le pü lé si
ön kor mány zat az Ösz tön díj rend szer ke re té ben tá mo ga tás -
ban ré sze sí tett és szo ci á lis jut ta tás ra jo go sul tak, to váb bá
tel jes ide jû alap kép zés ben, mes ter kép zés ben, egy sé ges,
osz tat lan kép zés ben vagy fel sõ fo kú szak kép zés ben foly -
tat ják ta nul má nya i kat.

(3) Az in téz mé nyi ösz tön díj rész for rá sa az in téz mé nyek
költ ség ve té sé ben meg je lölt el kü lö ní tett for rás.

(4) A te le pü lé si, il let ve a me gyei ön kor mány zat éven te
csat la koz hat az Ösz tön díj rend szer hez. A csat la ko zás el já -
rá si rend jét az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter éven te a tár -
ca hi va ta los lap já ban te szi köz zé.

(5) Az in téz mé nyi ösz tön díj rész havi egy fõre jutó leg -
na gyobb össze gét (a továb biak ban: összeg ha tár) az okta -
tási és kul tu rá lis mi nisz ter éven te a tár ca hi va ta los lap já -
ban te szi köz zé.

(6) Az in téz mé nyi ösz tön díj rész havi össze ge az ön kor -
mány za ti ösz tön díj rész össze gé vel meg egye zõ összeg,
azon ban nem ha lad hat ja meg az (5) be kez dés alap ján meg -
ha tá ro zott összeg ha tárt.

(7) Az Ösz tön díj rend szer ke re té ben meg ál la pí tott ösz -
tön díj ki zá ró lag a pá lyá zó szo ci á lis hely ze te alap ján ítél -
he tõ meg, az ösz tön díj meg íté lé se kor a pá lyá zó tanul -
mányi ered mé nye nem ve he tõ figye lembe.

(8) Az in téz mé nyi ösz tön díj rész füg get len min den más,
a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben fo lyó sí tott tá mo ga tás tól.

19.  §

(1) Az Ösz tön díj rend szer rel kap cso la tos köz pon ti adat -
bá zis-ke ze lõi, ko or di ná ci ós, a te le pü lé si és me gyei ösz tön -
díj jal kap cso la tos pénz ke ze lé si fel ada to kat az ok ta tá si és
kul tu rá lis mi nisz ter ál tal ki je lölt szer ve zet (a továb biak -
ban: pá lyá zat ke ze lõ szer ve zet) lát ja el.
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(2) Az in téz mé nyi ösz tön díj részt az ok ta tá si és kul tu rá -
lis mi nisz ter ado má nyoz za.

(3) A te le pü lé si, il let ve a me gyei ön kor mány za tok ál tal
az Ösz tön díj rend szer ke re té ben pénz esz köz át adás ként a
pá lyá zat ke ze lõ szer ve zet ke ze lé sé ben levõ szám lá ra fél -
éven te egy összeg ben el jut ta tott tá mo ga tást a pályázat -
kezelõ szer ve zet fél éven te egy összeg ben, a ki fi ze tés
 helyéül szol gá ló fel sõ ok ta tá si in téz mény szá má ra pénz -
esz köz át adás ként kö te les át ad ni, és az át uta lás ról fél éven -
te kö te les el szá mol ni a te le pü lé si, il let ve a me gyei ön kor -
mány zat nak.

(4) Az ösz tön dí jat a hall ga tói jut ta tá so kat ki fi ze tõ in téz -
mény fo lyó sít ja a hall ga tó nak. A fel sõ ok ta tá si in téz mény
kö te les sé ge a ki fi ze tés meg kez dé se elõtt meg vizs gál ni
a jo go sult sá got.

(5) Az ösz tön díj fo lyó sí tá sa elõtt fel sõ fo kú tanulmá -
nyait meg kez dett hall ga tó szá má ra az in téz mé nyi ösz tön -
díj rész fo lyó sí tá sa már ci us hó nap ban kez dõ dik, azt a hall -
ga tói jut ta tá sok kal azo nos rend ben kell ki fi zet ni. Az ön -
kor mány za ti ösz tön díj rész ki fi ze té se már ci us hó nap ban,
de leg ké sõbb a fel sõ ok ta tá si in téz mény hez tör té nõ át uta -
lást kö ve tõ elsõ ösz tön díj ki fi ze té se kor in dul, ami kor az
ad dig ese dé kes ösz tön dí jak ki fi ze té sé re ke rül sor, majd
a továb biak ban az ösz tön díj fi ze tés rend je sze rint tör té nik
az  intézményi ösz tön díj rész ki fi ze té sé vel együtt.

(6) Amennyi ben a hall ga tó fel sõ fo kú ta nul má nya it elõ -
ször az ösz tön díj fo lyó sí tá sá nak fél évé ben kezd te meg,
 akkor az in téz mé nyi ösz tön díj rész fo lyó sí tá sa az in téz mé -
nyi hall ga tói jut ta tá sok ki fi ze té sé vel azo nos rend ben tör té -
nik ok tó ber (ke reszt fél éves kép zé sek ese té ben már ci us)
hó nap tól. Az ön kor mány za ti ösz tön díj rész fo lyó sí tá sa
 október (ke reszt fél éves kép zé sek ese té ben már ci us) hó -
nap ban, de leg ké sõbb a fel sõ ok ta tá si in téz mény hez tör -
ténõ át uta lást kö ve tõ elsõ ösz tön díj ki fi ze té se kor kez dõ -
dik, ami kor az ad dig ese dé kes ösz tön dí jak ki fi ze té sé re ke -
rül sor, majd a továb biak ban az ösz tön díj fi ze tés rend je
sze rint tör té nik az in téz mé nyi ösz tön díj rész fi ze té sé vel
együtt.

(7) Azok ban a hó na pok ban, ame lyek ben a hall ga tó hall -
ga tói jog vi szo nya szü ne tel, az ösz tön díj fo lyó sí tá sa – a fo -
lyó sí tás vég ha tár ide jé nek mó do sí tá sa nél kül – tel jes egé -
szé ben szü ne tel.

(8) Amennyi ben az ösz tön dí jas az ösz tön díj fo lyó sí tá sa
fel té te le i nek nem fe le l meg, a fel sõ ok ta tá si in téz mény
 köteles az ösz tön díj fo lyó sí tá sát meg szün tet ni. A felsõ -
oktatási in téz mény a ta nul má nyi fél év le zá rá sát köve tõen,
leg ké sõbb jú ni us 30-ig, il let ve ja nu ár 31-ig szá mol el a ki
nem fi ze tett ösz tön dí jak ról a pá lyá zat ke ze lõ szer ve zet tel.
Az ösz tön díj fo lyó sí tá sá nak meg szün te té sét az el szá mo -
lást köve tõen a pá lyá zat ke ze lõ szer ve zet köz li a te le pü lé si, 
il let ve a me gyei ön kor mány za tok kal.

(9) Amennyi ben a hall ga tó nem jo go sult az ösz tön díj ra,
a rá esõ, már át utalt, de ki nem fi ze tett ön kor mány za ti ösz -
tön díj részt a fel sõ ok ta tá si in téz mény a pá lyá zat ke ze lõ

szer ve zet szá má ra 30 na pon be lül kö te les vissza utal ni.
A pá lyá zat ke ze lõ szer ve zet az in téz mé nyek tõl vissza ér ke -
zett össze ge ket az ösz tön dí jat adó te le pü lé si, il let ve me -
gyei ön kor mány zat ré szé re a ta nul má nyi fél év le zá rá sát
köve tõen vissza utal ja.

(10) Az ösz tön díj ban ré sze sü lõ hall ga tó kö te les az ösz -
tön díj fo lyó sí tá sá nak idõ sza ka alatt min den, az ösz tön díj
fo lyó sí tá sát érin tõ vál to zás ról a leg rö vi debb idõn – de leg -
fel jebb 15 na pon – be lül írás ban ér te sí te ni a fo lyó sí tó fel -
sõ ok ta tá si in téz ményt és a pá lyá zat ke ze lõ szer ve ze tet. Az
ér te sí té si kö te le zett sé get a hall ga tó 5 mun ka na pon be lül
kö te les tel je sí te ni az aláb bi ada tok vál to zá sa kor:

a) hall ga tó neve, szü le té si neve, any ja neve, szü le té si
he lye és ide je, ál lam pol gár sá ga, ál lan dó la ká sá nak és tar -
tóz ko dá si he lyé nek címe,

b) a hall ga tó kép zé sé nek meg ne ve zé se, mun ka rend je,
c) a ta nul má nyok ha lasz tá sa.

(11) Az az ösz tön dí jas, aki ér te sí té si kö te le zett sé gé nek
nem tesz ele get, az ösz tön díj fo lyó sí tá sá ból és az Ösz tön -
díj rend szer kö vet ke zõ évi for du ló já ból ki zár ha tó. Az ösz -
tön dí jas 30 na pon be lül kö te les a jo go su lat la nul fel vett
ösz tön dí jat a fo lyó sí tó fel sõ ok ta tá si in téz mény ré szé re
vissza fi zet ni. Az az ösz tön dí jas, aki ér te sí té si kötelezett -
ségének el mu lasz tá sa  miatt esik el az ösz tön díj fo lyó sí tá -
sá tól, a ta nul má nyi fél év le zá rá sát köve tõen (jú ni us 30-ig,
il let ve ja nu ár 31-ig) ki nem fi ze tett ösz tön díj ára már nem
tart hat igényt.

20.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek té rí tés men te sen kö te le -
sek ha von ta, az egyéb ál ta luk nyúj tott jut ta tá sok kal együtt
és azok kal azo nos mó don fo lyó sí ta ni az ösz tön dí jat. Az
ön kor mány za ti ösz tön dí jat a fel sõ ok ta tá si in téz mény csak
ab ban az eset ben kö te les ki fi zet ni, ha an nak fe de ze tét a pá -
lyá zat ke ze lõ szer ve zet tõl a szám lá já ra át utal ta.

(2) Az in téz mé nyi ösz tön dí jat ab ban az eset ben is ki kell 
fi zet ni, ha az ön kor mány za ti ösz tön díj fe de ze te nem áll
ren del ke zés re az in téz mény szám lá ján.

(3) Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek költségveté -
sében az in téz mé nyi ösz tön díj rész ként meg je le nõ költ ség -
ve té si tá mo ga tá sok el szá mo lá sá ra – a jo go sult ság figye -
lembe véte lével – az éves be szá mo ló ke re té ben ke rül sor.

(4) A nem ál la mi fenn tar tá sú fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
az in téz mé nyi ösz tön díj részt biz to sí tó fi nan szí ro zá si meg -
ál la po dás ban fog lal tak sze rint kö te le sek az ösz tön díj
 folyósításáról el szá mol ni az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz -
té ri um nak.

(5) E ren de let al kal ma zá sá ban a fõ vá ro si ön kor mány za -
tot me gyei ön kor mány zat nak, a fõ vá ro si ke rü le ti ön kor -
mány za tot te le pü lé si ön kor mány zat nak kell te kin te ni.
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A hallgató szociális helyzete

21.  §

(1) A hall ga tó szo ci á lis hely ze té nek meg íté lé se kor
figye lembe kell ven ni

a) a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -
díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény (a továb biak ban: Tbj.)
sze rin ti, a hall ga tó ál tal is la kott kö zös ház tar tás ban élõk
szá mát és jö ve del mi hely ze tét,

b) a kép zé si hely és a la kó hely kö zöt ti tá vol sá got, az
uta zás idõ tar ta mát és költ sé gét,

c) amennyi ben a hall ga tó ta nul má nyai so rán nem a Tbj. 
sze rin ti kö zös ház tar tás ban él, en nek költ sé ge it,

d) a fo gya té kos hall ga tó nak mek ko ra össze get kell for -
dí ta nia kü lön le ges esz kö zök be szer zé sé re és fenn tar tá sá ra, 
spe ci á lis uta zá si szük ség le te i re, va la mint sze mé lyi se gí tõ,
il let ve jel nyel vi tol mács igény be vé te lé re,

e) a hall ga tó vagy a vele kö zös ház tar tás ban élõ kö ze li
hoz zá tar to zó ja egész sé gi ál la po ta  miatt rend sze re sen fel -
me rü lõ egész ség ügyi ki adá sa it,

f) a hall ga tó val kö zös ház tar tás ban élõ el tar tot tak szá -
mát, kü lö nös te kin tet tel a vele együtt el tar tott gyer me kek
szá má ra,

g) az ápo lás ra szo ru ló hoz zá tar to zó gon do zá sá val járó
költ sé ge ket.

(2) A jö ve de lem szá mí tás kor a ha von ta rend sze re sen
mér he tõ jö ve del mek nél az utol só há rom hó nap át la gát,
egyéb jö ve del mek nél pe dig az utol só egy év ti zen ket te dét
kell figye lembe ven ni. A hall ga tó ké ré sé re a bi zo nyí tott
 jövõbeni jö ve de lem vál to zást is figye lembe kell ven ni.

(3) A hall ga tó szo ci á lis hely ze té nek meg ál la pí tá sá nak
rész le tes sza bá lya it az in téz mény té rí té si és jut ta tá si sza -
bály za ta ha tá roz za meg.

Az állami fenntartásban mûködõ kollégiumok
alapszolgáltatásai, a kérhetõ térítési díj legmagasabb

összege, a kollégium komfortfokozat szerinti
osztályba sorolásának feltételei

[a felsõoktatási tör vény 52.  §-ának (8) bekezdéséhez]

A kollégiumi elhelyezés

22.  §

(1) A kol lé gi u mi fé rõ he lye ket kom fort fo ko zat sze rint
négy fo ko za tú ská lán kell be so rol ni.

(2) A kom fort fo ko zat sze rin ti be so ro lás so rán elsõd -
legesen az épü let ál la po tát, a vi zes blok kok kal való el lá -
tott sá gát és az egy he lyi ség ben el he lye zett hall ga tók szá -
mát kell figye lembe ven ni. Az in téz mény ben al kal ma zott
to váb bi fel té te lek rõl az in téz mé nyi té rí té si és jut ta tá si sza -
bály zat ren del ke zik.

(3) Az egyes fé rõ he lyek be so ro lá sá ról a fel sõ ok ta tá si
 intézmény ve ze tõ je és a hall ga tói ön kor mány zat kö zöt ti,
a tan év kez de tét meg elõ zõ má jus 30-ig meg kö ten dõ meg -
ál la po dás ren del ke zik az zal, hogy

a) csak az I. ka te gó ri á ba so rol ha tó az a kol lé gi u mi fé rõ -
hely, mely nél a vi zes blokk kö zös hasz ná la tú, egy he lyi -
ség ben 3 vagy an nál több fõ kap el he lye zést és az épü let
10 éven be lül nem volt fel újít va;

b) a II. ka te gó ri á ba so rol ha tó be a kol lé gi u mi fé rõ hely,
ha egy he lyi ség ben 3 fõ nél ke ve sebb kap el he lye zést;

c) a III. ka te gó ri á ba so rol ha tó be a kol lé gi u mi fé rõ hely,
amennyi ben szo bán ként vagy két szo bán ként komp lett
 vizesblokk van ki épít ve, egy he lyi ség ben 3 fõ nél ke ve sebb 
kap el he lye zést;

d) a IV. ka te gó ri á ba so rol ha tó be a kol lé gi u mi fé rõ hely, 
amennyi ben szo bán ként vagy két szo bán ként komp lett
 vizesblokk van ki épít ve, egy he lyi ség ben 3 fõ nél ke ve sebb 
kap el he lye zést és az épü let 10 éven be lül volt fel újít va.

(4) Az (1)–(3) be kez dés al kal ma zá sa so rán fel újí tás
min den olyan be ru há zás, amely a kol lé gi um össz ér té ké hez 
ké pest meg ha tá ro zó költ ség rá for dí tás so rán a kol lé gi u mi
lak ha tá si kö rül mé nye ket ja vít ja, ki vé ve a kol lé gi um ál lag -
meg õr zé sét cél zó rá for dí tást.

(5) A 2007. ja nu ár 1-je elõtt hall ga tói jog vi szonyt lé te sí -
tõ, ál la mi lag tá mo ga tott dok to ri kép zés ben részt vevõ hall -
ga tót, amennyi ben e ren de let hatályba lépése elõtt kollé -
giumi el he lye zés ben ré sze sült, ké rel me ese tén fel kell ven -
ni a kol lé gi um ba.

23.  §

(1) Az in téz mény té rí té si és jut ta tá si sza bály za tá ban
meg ha tá ro zott kol lé gi u mi díj havi össze ge az ál la mi lag
 támogatott kép zés ben részt vevõ hall ga tók és az ál la mi lag
tá mo ga tott dok to ri kép zés ben részt vevõ hall ga tók ese té -
ben hall gat ón ként nem le het ma ga sabb, mint a kol lé gi u mi
nor ma tí va éves össze gé nek

a) az I. ka te gó ri á ba so rolt fé rõ hely ese tén 8%-a;
b) a II. ka te gó ri á ba so rolt fé rõ hely ese tén 10%-a;
c) a III. ka te gó ri á ba so rolt fé rõ hely ese tén 12%-a;
d) a IV. ka te gó ri á ba so rolt fé rõ hely ese tén 15%-a.

(2) A kol lé gi u mi alap szol gál ta tás ként leg alább a jog -
sza bály ban a kol lé gi um, il let ve di ák ott hon mû kö dé sé nek
en ge dé lye zé sé hez elõ írt fel té te lek fo lya ma tos biz to sí tá sát
és mû köd te té sét, to váb bá a sze mé lyi szá mí tó gé pek, szó ra -
koz ta tó elekt ro ni kai esz kö zök, va la mint a kis fo gyasz tá sú
ház tar tá si esz kö zök üze mel te té si le he tõ sé gét kell ér te ni.

A köztársasági ösztöndíj adományozásának
rendje és feltételei

[a fel sõ ok ta tá si tör vény 104.  §-ának (5) be kez dé sé hez]

24.  §

(1) A köz tár sa sá gi ösz tön dí jat egy tel jes tan év (10 hó -
nap) idõ tar ta má ra le het el nyer ni. A köz tár sa sá gi ösz tön díj
havi össze ge meg egye zik a költ ség ve té si tör vény ben
e jog cí men meg ál la pí tott összeg egy ti ze dé vel.
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(2) A köz tár sa sá gi ösz tön díj ban ré sze sít he tõ hall ga tók
szá ma az elõ zõ év ok tó ber 15-i ál la po tát rög zí tõ sta tisz ti -
kai adat köz lés sze rin ti ál la mi lag tá mo ga tott tel jes ide jû
alap kép zés ben, il let ve mes ter kép zés ben részt vevõ hall -
gatók szá má nak 0,8%-a, de in téz mé nyen ként leg alább
egy fõ. A fel sõ ok ta tá si in téz mény sze ná tu sa a (4) be kez dés 
sze rin ti ja vas la tát a köz tár sa sá gi ösz tön díj fo lyó sí tá sá nak
ide jén vár ha tó an alap kép zés ben, il let ve mes ter kép zés ben
részt vevõ hall ga tók ra el kü lö ní tet ten te szi meg.

(3) Köz tár sa sá gi ösz tön díj ban az az alap- vagy mes ter -
kép zés ben részt vevõ hall ga tó ré sze sül het, aki adott vagy
ko ráb bi ta nul má nyai so rán leg alább két fél év re bejelent -
kezett és leg alább 55 kre di tet meg szer zett.

(4) A köz tár sa sá gi ösz tön díj pá lyá zat út ján nyer he tõ el.
A pá lyá za ti fel hí vást a pá lyá za ti ha tár idõt 30 nap pal meg -
elõ zõ en – a pá lyá za tok el bí rá lá sá nak szem pont ja i val
együtt – a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben szo ká sos mó don
köz zé kell ten ni. A pá lyá za to kat a hall ga tó a fel sõ ok ta tá si
in téz mény hez nyújt ja be. A pá lyá za tok alap ján a sze ná tus
min den év au gusz tus 1-jé ig tesz ja vas la tot az ok ta tá si és
kul tu rá lis mi nisz ter nek a köz tár sa sá gi ösz tön díj ado má -
nyo zá sá ra.

(5) Az adott tan év re el nyert köz tár sa sá gi ösz tön díj csak
az adott tan év ben fo lyó sít ha tó.

(6) Amennyi ben a hall ga tó hall ga tói jog vi szo nya bár mi -
lyen ok ból meg szû nik vagy szü ne tel, a köz tár sa sá gi ösz -
tön díj szá má ra to vább nem fo lyó sít ha tó. A kép zé si idõ nek
meg fele lõen pá rat lan ta nul má nyi fél év ben vég zõ dõ ta nul -
má nyok ese tén a köz tár sa sá gi ösz tön díj ra való jo go sult ság
nem szû nik meg, ha a hall ga tó ta nul má nya it az adott tan év
má so dik fél évé ben már foly tat ja.

(7) Amennyi ben a köz tár sa sá gi ösz tön díj ra pá lyá zott,
de el uta sí tott hall ga tó ese té ben jog or vos la ti el já rás ke re té -
ben meg ál la pí tást nyer, hogy a hall ga tó ér de mes a köz tár -
sa sá gi ösz tön díj ra, és az in téz mé nyi fel ter jesz tés ben az
(1)–(6) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek és az in téz -
mé nyi ke ret szám alap ján arra jo go sult len ne, de azt in téz -
mé nyi el já rá si hiba foly tán nem kap ta meg, az ok ta tá si és
kul tu rá lis mi nisz ter jo go sult a hall ga tó ré szé re köz tár sa sá -
gi ösz tön dí jat ado má nyoz ni. Ilyen eset ben azon ban a hall -
ga tó nem ve he tõ figye lembe a köz tár sa sá gi ösz tön díj ke re -
té nek meg ha tá ro zá sa kor, ré szé re az ösz tön dí jat az in téz -
mény a hall ga tói elõ irány zat vagy a sa ját be vé te le ter hé re
kö te les ki fi zet ni.

(8) A köz tár sa sá gi ösz tön dí jat el nyert hall ga tó nem zár -
ha tó ki a ta nul má nyi ösz tön díj tá mo ga tás ból.

Magyar állampolgár által, államilag elismert külföldi
felsõoktatási intézményben folytatott képzéshez segítséget 
nyújtó ösztöndíj pályázatának kiírása és elbírálási rendje

[a felsõoktatási tör vény 118.  §-ának (6) bekezdéséhez]

25.  §

(1) A ma gyar ál lam pol gá rok szá má ra, ál la mi lag el is -
mert kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz mény ben foly ta tott ta nul -

má nyok hoz se gít sé get nyúj tó ösz tön díj nyil vá nos pályá -
zati úton nyer he tõ el.

(2) A pá lyá zat ki zá ró lag a nem ze ti vagy et ni kai ki sebb -
ség hez tar to zó ma gyar ál lam pol gá rok szá má ra az anya -
nyel ven – az adott or szág gal kö tött két ol da lú nem zet kö zi
szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint – ál la mi lag el is mert 
fel sõ ok ta tá si in téz mény ben foly ta tott ta nul má nyok se gí té -
sét szol gál ja.

(3) A pá lyá za tot – a költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá -
ro zott ke re tek kö zött – az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
írja ki és az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ál tal ki je lölt
szer ve zet bo nyo lít ja le.

(4) A pá lyá zat el bí rá lá sá ra a vo nat ko zó két- vagy több -
ol da lú nem zet kö zi szer zõ dé sek és a pá lyá zók ta nul má nyi
tel je sít mé nye alap ján ke rül sor.

(5) A pá lyá za to kat a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek be kell
be nyúj ta ni. A pá lyá za to kat a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
rang so rol ják, a rang so rolt pá lyá za to kat to váb bít ják a
(3) be kez dés sze rin ti szer ve zet hez. Az ok ta tá si és kul tu rá -
lis mi nisz ter a rang so ro lás és a (4) be kez dés ben meg ál la pí -
tott el vek alap ján – szük ség sze rint szak ér tõk be vo ná sá -
val – dönt a pá lyá za tok ról.

(6) A pá lyá za ti fel hí vást az Ok ta tá si és Kul tu rá lis
 Minisztérium hon lap ján köz zé kell ten ni, to váb bá el kell
jut tat ni min den fel sõ ok ta tá si in téz mény be és az érin tett
nem ze ti és et ni kai ki sebb ség or szá gos ki sebb sé gi ön kor -
mány za tá hoz is.

(7) A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je nem le het ko ráb bi,
mint a köz zé té tel tõl szá mí tott 30. nap.

Külföldi állampolgárok magyarországi tanulmányainak
támogatási rendje

[a felsõoktatási tör vény 119.  §-ának (3) bekezdéséhez]

26.  §

(1) A két ol da lú nem zet kö zi szer zõ dés, il let ve tör vény
alap ján ál la mi lag el is mert fel sõ ok ta tá si in téz mény ben
 tanulmányokat foly ta tó nem ma gyar ál lam pol gár sá gú hall -
ga tó ré szé re – az ál la mi lag tá mo ga tott dok to ri kép zés ben
részt vevõ hall ga tót ki vé ve – az ok ta tá si és kul tu rá lis
 miniszter mi nisz te ri ösz tön dí jat ado má nyoz. Az ado má -
nyo zott ösz tön díj éven te tíz vagy ti zen két hó nap ra szól.

(2) A mi nisz te ri ösz tön díj havi össze ge meg fe lel

a) a kedvezménytör vény ha tá lya alá tar to zó alap- és
mes ter kép zés ben részt vevõ hall ga tók ese té ben a költ ség -
ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott hall ga tói nor ma tí va éves
össze ge 15%-ának,

b) más alap- és mes ter kép zés ben részt vevõ hall ga tók
ese té ben a költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott hall -
gatói nor ma tí va éves össze ge 34%-ának,
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c) dok to ri kép zés ben részt vevõ hall ga tók ese té ben a
költ ség ve té si tör vény ben e cél ra meg ál la pí tott nor ma tí va
éves össze ge egy ti zen ket ted ré szé nek.

(3) A mi nisz te ri ösz tön dí jat a hall ga tó val jog vi szony -
ban álló fel sõ ok ta tá si in téz mény fi ze ti ki.

(4) Az ál la mi lag tá mo ga tott alap- és mes ter kép zés ben,
va la mint dok to ri kép zés ben Ma gyar or szá gon ta nul má nyo -
kat foly ta tó nem ma gyar ál lam pol gár sá gú hall ga tó, aki nek
ese té ben ezt két- vagy több ol da lú nem zet kö zi szer zõ dés
elõ ír ja, évi 12 hó nap ra jo go sult kol lé gi u mi el he lye zés re.

(5) A nem zet kö zi szer zõ dés alap ján Ma gyar or szá gon
ta nul má nyo kat foly ta tó sze mé lyek rõl az ok ta tá si és kul tu -
rá lis mi nisz ter ál tal ki je lölt szer ve zet tá jé koz tat ja a fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nye ket.

(6) A 2007. ja nu ár 1-je elõtt hall ga tói jog vi szonyt lé te sí -
tõ és ma gyar ál la mi ösz tön díj jal ta nul má nyo kat foly ta tó
kül föl di hall ga tók ré szé re a tá mo ga tá so kat a ve lük kö tött
meg ál la po dás elõ írásai sze rint ki fi zet ni, az zal az el té rés -
sel, hogy a Ma gyar Ösz tön díj Bi zott ság ál tal ado má nyo -
zott ösz tön dí jat a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fo lyó sít ják.

27.  §

(1) A Ma gyar or szá gon költ ség té rí té ses kép zés ben részt
vevõ nem ma gyar ál lam pol gár sá gú hall ga tó ré szé re tan -
éven ként az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ösz tön dí jat
ado má nyoz hat.

(2) A pá lyá za tot – a költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá -
ro zott ke re tek kö zött – az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
írja ki, és az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ál tal ki je lölt
szer ve zet bo nyo lít ja le.

(3) A pá lyá zat el bí rá lá sá ra a ren del ke zés re álló költ ség -
ve té si elõ irány zat és a pá lyá zók ta nul má nyi tel je sít mé nye
alap ján ke rül sor.

(4) A pá lyá za to kat a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek be kell
be nyúj ta ni. A pá lyá za to kat a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
rang so rol ják, a rang so rolt pá lyá za to kat to váb bít ják a
(2) be kez dés sze rin ti szer ve zet hez. Az ok ta tá si és kul tu rá -
lis mi nisz ter a rang so ro lás és a (3) be kez dés ben meg ál la pí -
tott el vek alap ján – szük ség sze rint szak ér tõk be vo ná sá -
val – dönt a pá lyá za tok ról.

(5) A pá lyá za ti fel hí vást az Ok ta tá si és Kul tu rá lis
 Minisztérium hon lap ján köz zé kell ten ni, to váb bá el kell
jut tat ni min den fel sõ ok ta tá si in téz mény be.

(6) A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je nem le het ko ráb bi,
mint a köz zé té tel tõl szá mí tott 30. nap.

28.  §

(1) A kedvezménytör vény ha tá lya alá tar to zó azon hall -
ga tó tá mo ga tá si ide je, aki ko ráb ban ál la mi lag tá mo ga tott

alap kép zés ben vett részt és ál la mi lag tá mo ga tott mes ter -
kép zés re vet ték fel, két fél év vel meg nö ve ke dik.

(2) Azt a hall ga tót, aki kü lön tör vény sze rint a sza bad
moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zik, a fi ze ten dõ
 díjak és a ka pott tá mo ga tá sok te kin te té ben azo nos jo gok
il le tik meg, il let ve azo nos kö te le zett sé gek ter he lik, mint
a fel sõ ok ta tás ban részt vevõ ma gyar ál lam pol gár sá gú hall -
ga tót.

Az államilag támogatott és költségtérítéses képzési
forma közötti átsorolás rendje

[a felsõoktatási tör vény 55.  §-ának (5) bekezdéséhez]

29.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si tör vény 55.  §-ának (1) be kez dé se és
59.  §-a (4) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti dön tést az ál la -
mi lag tá mo ga tott, il let ve költ ség té rí té ses kép zé si for ma
kö zöt ti át so ro lás ról a tan év vé gén a kép zé si idõ szak le zá -
rá sát köve tõen, de leg ké sõbb a kö vet ke zõ kép zé si idõ szak
kez de tét meg elõ zõ 30 nap pal kell meg hoz ni.

(2) Az át so ro lá si dön tés so rán azo kat a hall ga tó kat nem
kell figye lembe ven ni, akik az adott fel sõ ok ta tá si in téz -
mény ben leg fel jebb egy kép zé si idõ szak ban foly tat tak
 tanulmányokat, to váb bá akik a fel sõ ok ta tá si tör vény
55.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint be -
teg ség, szü lés vagy más a hall ga tó nak fel nem ró ha tó ok
 miatt fél évü ket nem tud ták be fe jez ni.

(3) Amennyi ben a fel sõ ok ta tá si in téz mény meg ál la pít ja, 
hogy a fel sõ ok ta tá si tör vény 55.  §-a (1) be kez dé sé ben fog -
lalt sza bály alap ján, az ugyan itt meg fo gal ma zott mér té ket
meg ha la dó hall ga tót kel le ne át so rol ni költ ség té rí té ses
kép zé si for má ra, a hall ga tók össze sí tett kor ri gált kredit -
indexe alap ján leg job ban tel je sí tett hall ga tó kat kell az át -
so ro lás alól men te sí te nie.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott dön tést fel sõ fo kú 
szak kép zés ben szak kép zé sen ként, alap kép zés ben, egy sé -
ges, osz tat lan kép zés ben és mes ter kép zés ben sza kon ként,
kép zé si ágan ként vagy kép zé si te rü le ten ként kell meg -
hozni, az in téz mé nyi té rí té si és jut ta tá si sza bály zat ban
meg ha tá ro zot tak sze rint. Amennyi ben a fel sõ ok ta tá si
 intézményben a kép zés te lep he lyen ként (te le pü lé sen ként)
el kü lö nül ten fo lyik, az in téz mény té rí té si és jut ta tá si sza -
bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint te lep he lyen ként és
szak kép zé sen ként, il let ve sza kon ként, kép zé si ágan ként,
kép zé si te rü le ten ként kell a dön tést meg hoz ni. Azo nos
kre di tin de xû hall ga tók ese té ben a dön tés nek azo nos nak
kell len nie. Dok to ri kép zés ben a fel sõ ok ta tá si tör vény
 keretei kö zött a dok to ri sza bály zat ban meg ha tá ro zot tak
sze rint dönt a hall ga tók ál la mi lag tá mo ga tott és költség -
térítéses kép zés kö zöt ti át so ro lá sá ról.

(5) Meg ürült ál la mi lag tá mo ga tott hall ga tói létszám -
keretre az ve he tõ át, aki

a) az utol só két be je lent ke zett fél évé ben meg sze rez te
az aján lott tan terv ben elõ írt kre dit mennyi ség nek leg alább
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az 50%-át és az össze sí tett kor ri gált kre di tin dex alap ján
lét re ho zott hall ga tói rang sor ele jén lévõ hall ga tó, to váb bá
aki nek

b) az össze sí tett kor ri gált kre di tin de xe ma ga sabb, mint
az ál la mi lag tá mo ga tott hall ga tók össze sí tett kor ri gált kre -
di tin dex-jegy zé kén a rang sor alsó ötö dé nél el he lyez ke dõ
hall ga tó éves kre di tin de xe.

(6) A fel sõ ok ta tá si in téz mény nek a kö vet ke zõ kép zé si
idõ szak ra ál la mi lag tá mo ga tott for má ra át so rol ha tó hall ga -
tói lét szá ma meg ha tá ro zá sá hoz a hall ga tók ta nul má nyi tel -
je sít mé nye alap ján meg kell ál la pí ta nia, hogy

a) az adott fél év ben hány ál la mi lag tá mo ga tott hall ga -
tó nak szûnt meg a hall ga tói jog vi szo nya,

b) hány olyan ál la mi lag tá mo ga tott hall ga tó van a jegy -
zé ken, aki költ ség té rí té ses kép zés re ke rült át so ro lás ra,

c) hány olyan hall ga tó van, aki a le zárt fél év vel már
igény be vet te az adott sza kon a fel sõ ok ta tá si tör vény
55.  §-ának (4) be kez dé se sze rint ren del ke zés re álló ál la mi -
lag tá mo ga tott fél éve ket.

(7) Nem ve he tõ át ál la mi lag tá mo ga tott kép zé si for má ra
az a költ ség té rí té ses hall ga tó, aki nek a ko ráb ban igény be
vett ál la mi lag tá mo ga tott fél éve i nek szá ma ket tõ vel
–  fogyatékossággal élõ hall ga tók ese té ben néggyel – meg -
ha lad ja az adott szak kép zé si ide jét.

(8) Az át nem so rolt hall ga tók ugyan ab ban a kép zé si
( finanszírozási) for má ban foly tat ják ta nul má nya i kat a kö -
vet ke zõ tan év ben, mint az azt meg elõ zõ ben.

A képzési hozzájárulásból a kiemelkedõ tanulmányi
teljesítményû hallgatók támogatására fordítandó összeg
[a felsõoktatási tör vény 125/A.  §-ának (4) bekezdéséhez]

30.  §

A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek a kép zé si hoz zá já ru lás ból
be fo lyó be vé te lük 50%-át kö te le sek az 5.  § aa) pont ja sze -
rin ti tá mo ga tá sá ra for dí ta ni.

A képzési hozzájárulás fizetésének részletes szabályai
[a felsõoktatási tör vény 125/A.  §-ának (5) bekezdéséhez]

31.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mény a kép zé si hoz zá já ru lás
mér té két a fel sõ ok ta tá si tör vény 125/A.  §-ának (2)–(3) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – figye lembe
véve a kép zé si hoz zá já ru lás irány adó éves össze gét – az
irány adó összeg szá za lé ká ban az in téz mény ben sza kon -
ként, kép zé si ágan ként, kép zé si te rü le ten ként egy sé ge sen
ha tá roz za meg.

(2) Alap kép zés ben, egy sé ges, osz tat lan kép zés ben a ta -
nul má nyok má so dik évé re, mes ter kép zés ben az elsõ évé re
meg ál la pí tott kép zé si hoz zá já ru lás mér té ke – az adott sza -

kon adott év ben ta nul má nyo kat kez dõ hall ga tók vonat -
kozásában – nem emel he tõ. A kép zé si hoz zá já ru lás mér té -
két a fel vé te li tá jé koz ta tó ban és a tan év meg kez dé sét meg -
elõ zõ en az in téz mény ben szo ká sos mó don nyil vá nos ság ra
kell hoz ni.

(3) A kép zé si hoz zá já ru lás meg ál la pí tá sa so rán a költ -
ség té rí té ses kép zé si for má ról ál la mi lag tá mo ga tott kép zé si 
for má ra át so rolt hall ga tó kat figye lembe kell ven ni, míg az
ál la mi lag tá mo ga tott kép zé si for má ról költ ség té rí té ses
kép zé si for má ra át so rolt hall ga tó kat fi gyel men kí vül kell
hagy ni.

(4) A hall ga tó a fel sõ ok ta tá si tör vény 56.  §-ának (3) be -
kez dé se alap ján lét re jött to váb bi (pár hu za mos) jog vi szony 
ese tén min den in téz mény ben kö te les a kép zé si hoz zá já ru -
lás meg fi ze té sé re.

(5) A fél év re meg ál la pí tott kép zé si hoz zá já ru lást
– a hall ga tó vá lasz tá sa alap ján – ha von ta egyen lõ rész let -
ben vagy kép zé si idõ sza kon ként egy összeg ben kell tel je -
sí te ni. A be fi ze tés rõl a a fel sõ ok ta tá si in téz mény iga zo lást
kö te les ki ad ni. A kép zé si hoz zá já ru lás be fi ze té sé nek mód -
ját a fel sõ ok ta tá si in téz mény a té rí té si és jut ta tá si sza bály -
za tá ban ha tá roz za meg.

(6) Ha a kép zé si idõ szak nem fél évek re ta go zó dik,
a kép zé si idõ szak ra esõ kép zé si hoz zá já ru lást a fél évi kép -
zé si hoz zá já ru lás hoz iga zo dó összeg ben kell megállapí -
tani.

A hallgatói juttatásokhoz nyújtott normatív
hozzájárulásnál figye lembe vehetõ hallgatói kör

és a figye lembe vehetõ hallgatói létszám
megállapításának rendje

[a felsõoktatási törvény 129.  §-ának (2) bekezdéséhez]

32.  §

(1) Az in téz mé nyi tá mo ga tás meg ál la pí tá sa kor
a) a már ci u si és ok tó be ri sta tisz ti kai adat köz lé sek sze -

rin ti jo go sult lét szá mok szám ta ni kö ze pét kell figye lembe
ven ni

aa) a hall ga tói ösz tön díj-tá mo ga tás ra,
ab) a kol lé gi u mi tá mo ga tás ra,
ac) a lak ha tá si tá mo ga tás ra,
ad) a tan könyv- és jegy zet tá mo ga tás ra, sport- és kul tu -

rá lis te vé keny ség re for dít ha tó összeg ese té ben;
b) a tény le ges jo go sult sá gi hó nap szám egytizenket -

tedét kell figye lembe ven ni a dok to ran dusz ösz tön díj ese -
té ben;

c) a tény le ges jo go sult sá gi hó nap szám egy ti ze dét kell
figye lembe ven ni a köz tár sa sá gi ösz tön díj ese té ben;

d) a tény le ge sen ki fi ze ten dõ össze get kell figye lembe
ven ni a kül föl di hall ga tók mi nisz te ri ösz tön dí ja és a Bur sa
Hun ga ri ca Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz tön díj in téz -
mé nyi ösz tön díj ré sze ese té ben.
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(2) Már ci u si sta tisz ti kai adat köz lé sen a fel sõ ok ta tá si
 intézmény már ci us 15-i ál la po tát, ok tó be ri sta tisz ti kai
adat köz lé sen a fel sõ ok ta tá si in téz mény ok tó ber 15-i ál la -
po tát rög zí tõ, a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal tel je sí tett sta -
tisz ti kai adat köz lést kell ér te ni.

(3) Az egyes nor ma tí vák év köz be ni vál to zá sa ese tén
a jo go sul ti lét szá mok meg ál la pí tá sa a kép zé si idõ sza kok
(ta nul má nyi fél évek) rend jét kö ve tik.

33.  §

(1) A hall ga tói ösz tön díj-tá mo ga tás ese té ben a jo go sul ti 
lét szám az ál la mi lag tá mo ga tott alap kép zés ben, mes ter -
kép zés ben, egye te mi szin tû kép zés ben, fõ is ko lai szin tû
kép zés ben vagy fel sõ fo kú szak kép zés ben tel jes ide jû kép -
zés ben részt vevõ hall ga tók szá ma.

(2) A kol lé gi u mi tá mo ga tás ese té ben a jo go sul ti lét szám 
azok nak a hall ga tók nak a szá ma, akik ál la mi lag tá mo ga -
tott tel jes ide jû kép zés ben vesz nek részt, és

a) az in téz mény kol lé gi u má ban,
b) a Pub lic Pri va te Part ners hip ke re té ben fel épí tett

vagy fel újí tott di ák ott hon ban,
c) e ren de let sze rin ti a kol lé gi u mi, di ák ott ho ni kö ve tel -

mé nye ket tel je sí tõ, a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal bé relt
fé rõ he lyen
van nak el he lyez ve.

(3) A lak ha tá si tá mo ga tás hoz ren del ke zés re álló tá mo -
ga tás ese té ben a jo go sul ti lét szám a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény ben ál la mi lag tá mo ga tott tel jes ide jû kép zés ben részt
vevõ hall ga tók lét szá ma le von va a kép zés he lyén be je len -
tett lak cím mel ren del ke zõ ál la mi lag tá mo ga tott tel jes ide jû 
kép zés ben részt ve võk lét szá má nak 95%-át, to váb bá
 levonva a (2) be kez dés sze rin ti lét szá mot.

(4) A dok to ran dusz ösz tön díj ese té ben a jo go sul ti lét -
szám a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben ál la mi lag tá mo ga tott
tel jes ide jû dok to ri kép zés ben részt ve võk lét szá ma.

(5) A tan könyv- és jegy zet tá mo ga tás ra, sport- és kul tu -
rá lis te vé keny ség re for dít ha tó összeg ese té ben a jo go sul ti
lét szám az (1) be kez dés és a (4) be kez dés sze rin ti jo go sul ti 
lét szá mok össze ge.

(6) A köz tár sa sá gi ösz tön díj ese té ben a jo go sul ti lét -
szám a tény le ge sen ösz tön díj ban ré sze sü lõ hall ga tók
 száma.

(7) Az egyes nor ma tí vák év köz be ni vál to zá sa ese tén
a jo go sult lét szá mok meg ál la pí tá sa a kép zé si idõ sza kok
(ta nul má nyi fél évek) rend jét kö ve tik.

Elektronikus tankönyvek, tananyagok
és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök

beszerzésére felhasználható keret
[a felsõoktatási tör vény 129.  §-ának (4) bekezdéséhez]

34.  §

(1) A 7.  § ha) pont ja sze rin ti rész fel hasz nál ha tó a fel -
sõoktatási tör vény 129.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti

elekt ro ni kus tan köny vek, tan anya gok és a fel ké szü lés hez
szük sé ges elekt ro ni kus esz kö zök be szer zé sé re, amennyi -
ben azt di gi tá lis tan anyag elõ ál lí tá sá ra, be szer zé sé re vagy
a fo gya té kos ság gal élõ hall ga tók ta nul má nya it se gí tõ esz -
köz be szer zé sé re for dít ja a fel sõ ok ta tá si in téz mény.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti rész rõl az in téz mény té rí té si 
és jut ta tá si sza bály za ta – a fel sõ ok ta tá si tör vény elõ írásai
sze rint a hall ga tói ön kor mány zat egyet ér té sé vel – ren del -
ke zik.

Az Európai Gazdasági Térség országaiban
résztanulmányokat folytató hallgatók ösztöndíja

megállapításának és folyósításának rendje
[a felsõoktatási tör vény 130.  §-ának (7) bekezdéséhez]

35.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si tör vény 130.  §-ának (6) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ösz tön díj alap ter hé re ado má nyo zott
ösz tön díj ese té ben

a) az ösz tön díj ado má nyo zá sá ról nyil vá nos pá lyá zat
út ján kell dön te ni;

b) az ösz tön díj ado má nyo zá sá nak el já rá si rend jé rõl és
el ve i rõl a hall ga tói ön kor mány zat egyet ér té sé vel szü le tik
dön tés;

c) a pá lyá za ti fel hí vást a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben
szo ká sos mó don, va la mint a fel sõ ok ta tá si in téz mény hon -
lap ján kell köz zé ten ni;

d) a pá lyá zat be nyúj tá sá ra a hall ga tók nak a köz zé té tel -
tõl szá mít va leg alább 30 na pot kell biz to sí ta ni;

e) az ösz tön díj át uta lá sá ról a fel sõ ok ta tá si in téz mény
le he tõ leg a hall ga tó ki uta zá sa elõtt, de leg ké sõbb a ki uta -
zá sát kö ve tõ 15 na pon be lül gon dos ko dik;

f) si ker te len rész ta nul má nyok ese té ben a fel sõ ok ta tá si
in téz mény elõ ír hat ja a tá mo ga tás leg fel jebb fe lé nek visz-
 szafizetését.

(2) A rész let sza bá lyo kat a fel sõ ok ta tá si in téz mény
a  térítési és jut ta tá si sza bály za tá ban ha tá roz za meg.

Átmeneti rendelkezések

36.  §

(1) Az a hall ga tó, aki
a) 2006. de cem ber 31-je elõtt lé te sí tett hall ga tói jog -

viszonyt és
aa) költ ség té rí té ses kép zés ben vett részt és az adott fél -

év (ok ta tá si idõ szak) elsõ nap ján ter hes sé gi-gyer mek ágyi
se gély ben, gyer mek gon do zá si se gély ben, gyermekneve -
lési tá mo ga tás ban vagy gyer mek gon do zá si díj ban ré sze -
sült, vagy

ab) köz is me re ti ta ná ri vagy hit ta nár-ne ve lõ sza kon
egy sza kos ta ná ri ok le vél lel már ren del ke zõ ma gyar ál lam -
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pol gár sá gú hall ga tó ként má so dik köz is me re ti ta ná ri szak -
kép zett ség meg szer zé sé re irá nyu ló sza kon az adott ta ná ri
szak ké pe sí té si kö ve tel mé nye i ben meg ha tá ro zott idõ tar -
tam ban foly tat ta nul má nyo kat, és

b) e ren de let hatályba lépésének nap ján az aa) vagy az
ab) pon tok sze rin ti fel té te lek nek ele get tesz,
az adott sza kon, szak kép zés ben foly ta tott ta nul má nyok
ide jén költ ség té rí tés fi ze té sé re nem kö te lez he tõ.

(2) Az in téz mény az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
hall ga tók kép zé sé nek költ ség ve té si tá mo ga tá sát az adott
tan év elsõ fél évé re no vem ber 15-ig, má so dik fél évé re áp -
rilis 15-ig el ké szí tett té te les je len tés alap ján az Ok ta tá si és
Kul tu rá lis Mi nisz té ri um – az in téz mé nyek ré szé re e jog -
címen biz to sí tott költ ség ve té si tá mo ga tás figye lembe véte -
lével – a zár szám adás, il let ve a nem ál la mi fenn tar tá sú
 intézményekkel kö tött meg ál la po dás ke re té ben ren de zi.
A fel sõ ok ta tá si in téz mény az érin tett hall ga tók adat szol -
gál ta tá si kö te le zett sé ge it té rí té si és jut ta tá si sza bály za tá -
ban kö te les rög zí te ni. A költ ség ve té si tá mo ga tás nál csak
azok a hall ga tók ve he tõk figye lembe, akik az in téz mé nyi
té rí té si és jut ta tá si sza bály zat sze rint, de leg ké sõbb az
adott év ben már ci us 31-ig, il le tõ leg ok tó ber 31-ig a szük -
sé ges adat szol gál ta tást el vé gez ték.

(3) Az (1) be kez dés sze rint men te sü lõk ese té ben a kép -
zés költ ség ve té si tá mo ga tá sa a fel sõ ok ta tá si in téz mény
 által le je len tett lét szám ból a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
kép zé si és fenn tar tá si nor ma tí va alap ján tör té nõ fi nan szí -
ro zá sá ról  szóló 8/2005. (I. 19.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: fi nan szí ro zá si ren de let) 4.  §-a és 6.  §-ának
c) pont ja sze rint szá mí tott összeg. Szak irá nyú to vább kép -
zés ese té ben az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um te szi
köz zé a sza kok fi nan szí ro zá si cso por tok ba tör té nõ be so ro -
lá sát. Szak irá nyú to vább kép zé sek ese tén az in téz mény
 jogosult a fi nan szí ro zá si ren de let 6.  §-ának b) pont ja sze -
rin ti tá mo ga tás ra is. Az adott hall ga tó után járó tá mo ga tás
össze ge azon ban nem ha lad hat ja meg a hall ga tó ál tal fel -
vett szak meg ál la pí tott költ ség té rí té sét.

(4) A ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese té ben az
(1) be kez dés sze rint meg ha tá ro zott hall ga tók kép zé sé nek
költ ség ve té si tá mo ga tá sát az érin tett tár ca sa ját fe je ze tén
be lül biz to sít ja.

(5) Azok tól a hall ga tók tól, akik a 2000/2001-es és
a 2001/2002-es tan év ben lé te sí tet tek hall ga tói jog vi szonyt 
és ál la mi lag fi nan szí ro zott kép zés ben kezd ték ta nul má -
nya i kat, de már nem szá mí ta nak ál la mi lag tá mo ga tott hall -
ga tó nak, amennyi ben a meg kez dett kép zés leg fel jebb
nyolc fél éves volt, a meg kez dett kép zés ben to váb bi két
fél éven ke resz tül, egyéb ese tek ben há rom fél éven ke resz -
tül költ ség té rí té si díj nem szed he tõ. Ezen hall ga tó kat
– amennyi ben a kép zés ben 2007. szep tem ber 1-jé ig költ -
ség té rí tés fi ze té sé re nem vol tak kö te lez ve – ezt köve tõen
a  további fél évek ben csak a fel sõ ok ta tá si in téz mény sza -
bály za tá nak ilyen ér tel mû ki fe je zett ren del ke zé se ese tén
le het költ ség té rí tés fi ze té sé re kö te lez ni.

Hatályba léptetõ rendelkezések

37.  §

(1) E ren de let – a (2)–(3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te -
lé vel – 2007. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba. A fel sõ ok ta tá si
in téz mé nyek kö te le sek té rí té si és jut ta tá si sza bály za ta i kat
a ki hir de tést köve tõen, leg ké sõbb 2007. áp ri lis 30-ig e ren -
de let nek meg fele lõen mó do sí ta ni, ki egé szí te ni úgy, hogy
az új ren del ke zé sek e ren de let tel egy ide jû leg lép je nek
 hatályba.

(2) 2008. au gusz tus 1-jén e ren de let
a) 8.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -

zés lép:
„(1) A 7.  § aa) és ac) pont ja sze rin ti jut ta tás ki fi ze té sé re

kell fel hasz nál ni az e ren de let ha tá lya alá tar to zó fel sõ fo kú 
szak kép zés ben, alap kép zés ben, egy sé ges, osz tat lan és
mes ter kép zés ben részt vevõ hall ga tók után biz to sí tott
a fel sõ ok ta tá si tör vény 129.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja 
sze rin ti tá mo ga tás [hall ga tói nor ma tí va] 59–64 száza -
lékát.”

b) 8.  § (2) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„a) a fel sõ ok ta tá si tör vény 129.  §-a (3) be kez dé sé nek
a) pont ja sze rin ti tá mo ga tás [hall ga tói nor ma tí va]
30–40 szá za lé kát, to váb bá”

(3) 2009. au gusz tus 1-jén e ren de let
a) 8.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -

zés lép:
„(1) A 7.  § aa) és ac) pont ja sze rin ti jut ta tás ki fi ze té sé re

kell fel hasz nál ni az e ren de let ha tá lya alá tar to zó fel sõ fo kú 
szak kép zés ben, alap kép zés ben, egy sé ges, osz tat lan és
mes ter kép zés ben részt vevõ hall ga tók után biz to sí tott
a fel sõ ok ta tá si tör vény 129.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja 
sze rin ti tá mo ga tás [hall ga tói nor ma tí va] 59 szá za lé kát.”

b) 8.  § (2) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„a) a fel sõ ok ta tá si tör vény 129.  §-a (3) be kez dé sé nek
a) pont ja sze rin ti tá mo ga tás [hall ga tói nor ma tí va]
35–40 szá za lé kát, to váb bá”

(4) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról  szóló
175/2006. (VIII. 14.) Korm. ren de let, to váb bá a felsõok -
tatási in téz mé nyek fel vé te li el já rá sa i ról  szóló 237/2006.
(XI. 27.) Korm. ren de let 47.  §-ának (6) be kez dé se.

38.  §

Ez a ren de let az Eu ró pai Unió pol gá ra i nak és csa lád tag -
ja ik nak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz gás hoz
és tar tóz ko dás hoz való jo gá ról, va la mint az 1612/68/EGK
ren de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a 64/221/EGK, a
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK
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és a 93/96/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl
 szóló, 2004. áp ri lis 29-i 2004/38/EK eu ró pai par la men ti és 
ta ná csi irány elv 24. cik ké nek való meg fe le lést szol gál ja.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
52/2007. (III. 26.) Korm.

rendelete

a gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2007. évi
egyedi termelési támogatásokról, költségtérítésekrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2006. évi CXXVII. tör vény 84.  §-ának a) pont já ban ka pott 
fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren -
deli el:

1.  §

(1) Az érin tett gaz dál ko dó szer ve ze tek e ren de let alap -
ján a 2007. gaz da sá gi évre a köz pon ti költ ség ve tés bõl
(XV. Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um fe je zet,
27. cím szám, 1. al cím szám, 1. és 2. jog cím cso port szám,
va la mint a XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um fe je zet, 14. cím -
szám, 2. al cím szám, 1. jog cím cso port szám) leg fel jebb
a (2)–(4) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott össze gû egye di
ter me lé si tá mo ga tá so kat, il let ve költ ség té rí té se ket igé -
nyel he tik. A for rá sok igény be vé te lé nek fel té te le, hogy az
azt igény be vevõ gaz dál ko dó szer ve zet ele get te gyen az
elõ zõ havi tár sa da lom biz to sí tá si be fi ze té si kötelezettsé -
gének.

(2) Bá nyá sza ti tá mo ga tá sok:
Mil lió fo rint ban

2007. év

a) bá nya be zá rás ra 1000,0
b) me cse ki urán bá nyá szok bal ese ti já ra dé -

ka i nak és egyéb kár té rí té si kötelezett -
ségeinek át vál la lá sá ra 220,0

(3) Költ ség té rí tés a vas út tár sa sá gok sze mély szál lí tá si
köz szol gál ta tá sa i hoz és a pá lya há ló zat mû köd te té sé hez:

Mil lió fo rint ban
2007. év

a) Költ ség té rí tés a Ma gyar Ál lam vas utak
Zrt. (a továb biak ban: MÁV) sze mély -
szál lí tá si köz szol gál ta tá sa i hoz 88 412,5

b) Költ ség té rí tés a Gyõr-Sop ron-Eben fur ti
Vas út Zrt. (a továb biak ban: GYSEV)
sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tá sa i hoz 3 900,0

c) Költ ség té rí tés a MÁV ál tal mû köd te tett
vas úti pá lya há ló zat hoz 9 500,0

d) Költ ség té rí tés a GYSEV ál tal mû köd te -
tett vas úti pá lya há ló zat hoz 500,0

(4) Egy sze ri költ ség té rí tés Bu da pest Fõ vá ros 
Ön kor mány za ta ré szé re a BKV–HÉV
sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tá sá hoz 587,5

2.  §

(1) Az 1.  § (2) be kez dés a) pont ese té ben a költ ség ve té si 
elõ irány zat a Bá nya va gyon-hasz no sí tó Köz hasz nú Tár sa -
ság (a továb biak ban: Kht.) ál tal a szén bá nyá sza ti szer ke -
zet át ala kí tás ból át vett, to váb bá a bá nyá szat ban je lent ke zõ
egyéb ál la mi kö te le zett sé gek – köz tük az ál la mi tu laj do nú
med dõ szén hid ro gén ku tak ke ze lé se és a bá nya-erõ mû
 integrációs szer zõ dé sek meg kö té se kor még nem is mert
kö te le zett sé gek – va gyon ér té ke sí tés bõl nem fe de zett
 részét fi nan szí roz za. A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra havi üte -
me zés sel, a Kht. ál tal a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz -
té ri um nak (a továb biak ban: GKM) tárgy hó 20-áig meg -
kül dött lik vi di tá si terv alap ján ke rül sor. A lik vi di tá si terv -
ben a Kht. kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé nél pénz ügyi for -
rás ként elõ ször az adott idõ szak ban a va gyon ér té ke sí tés -
bõl szár ma zó be vé telt kell elõ irá nyoz ni. A GKM az Adó-
és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal (a továb biak ban: APEH)
felé a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról a Kht. kez de mé nye zé se
alap ján in téz ke dik. A tá mo ga tás jog cí men kén ti fel hasz ná -
lá sá ról a Kht. ha von ta – a tárgy hót kö ve tõ hó nap ban – tá jé -
koz ta tást ad a GKM-nek.

(2) Az 1.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja ese té ben a
 Mecsek-Öko Kör nye zet vé del mi Zrt. ál tal ki fi ze tett, az
urán bá nyá szat ban 1993. de cem ber 31-ig ke let ke zett bal -
ese ti já ra dé ko kat és a mun ka vég zés sel kap cso la tos egyéb
kár té rí té si kö te le zett sé ge ket a köz pon ti költ ség ve tés
 havonta utó lag – az APEH-en ke resz tül – meg té rí ti a GKM 
ál tal be nyúj tott el szá mo lás alap ján.

(3) Az 1.  § (3) be kez dé sé nek a) és b) pont ja ese té ben
a MÁV és a GYSEV a sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tá sa i -
hoz nyúj tott költ ség té rí tést (ide ért ve az or szá gos mú ze u -
mok, az Or szág ház, va la mint a Ter ror Háza Mú ze um is ko -
lai cso por tos, díj men tes vas úti igény be vé te lé vel tör té nõ
lá to ga tá sá ból adó dó be vé tel ki esés el len té te le zé sét) az
APEH ré szé re meg kül dött, a (4) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott pénz for gal mi terv ben sze rep lõ havi rész le tek ben a
tárgy hó elsõ mun ka nap já tól igé nyel he ti, ame lye ket ré szé -
re az APEH a tárgy hó 15-éig fo lyó sít. Ha a vas út tár sa ság
a sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tá sa i hoz nyúj tott költ ség -
té rí tés tárgy ha vi rész le tét tárgy hó 12-éig nem igény li, ak -
kor az APEH a tárgy ha vi rész le tet az igény lés be nyúj tá sá -
nak nap ját kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül fo lyó sít ja ré szé re.

(4) A MÁV és a GYSEV kö te les – a vár ha tó gaz da sá gi
fo lya ma to kon ala pu ló – pénz for gal mi ter vet ké szí te ni, és
azt a GKM ré szé re meg kül de ni. A vas út tár sa sá gok sze -
mély szál lí tá si köz szol gál ta tá sa i hoz nyúj tott költ ség té rí tés
havi fo lyó sí tá si üte me zé sét a gaz da sá gi és köz le ke dé si

2244 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/35. szám



 miniszter, va la mint a pénz ügy mi nisz ter ál tal együt te sen
jó vá ha gyott pénz for gal mi terv tar tal maz za. A pénz for gal -
mi terv a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter, va la mint a
pénz ügy mi nisz ter együt tes jó vá ha gyá sá val mó do sít ha tó.
A MÁV és a GYSEV kö te les a GKM ré szé re min den nap -
tá ri ne gye dé vet meg elõ zõ hó nap 20-áig pénz for gal mi
 jelentést és elõ re jel zést be nyúj ta ni, amely ben be mu tat ja
a meg elõ zõ idõ szak tény le ges pénz for gal ma és a jó vá ha -
gyott pénz for gal mi terv kö zöt ti el té ré sek oka it. A pénz for -
gal mi je len tés és elõ re jel zés alap ján a gaz da sá gi és köz le -
ke dé si mi nisz ter a pénz ügy mi nisz ter rel együt te sen dönt het 
a pénz for gal mi terv mó do sí tá sá ról.

(5) Az 1.  § (3) be kez dé sé nek c) és d) pont ja ese té ben a
vas úti pá lya há ló zat mû köd te té sé hez a MÁV és a GYSEV
ré szé re nyúj tott költ ség té rí tés ha von ként egyen lõ rész le -
tek ben ve he tõ igény be, ame lyet a MÁV és a GYSEV
a tárgy hó elsõ nap já tól igé nyel het, és ame lyet az APEH
az igény lést kö ve tõ 15 na pon be lül fo lyó sít.

3.  §

A tá mo ga tá sok, il let ve a költ ség té rí té sek fo lyó sí tá sa az
1.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja, az 1.  § (3) be kez dé sé nek
a), b), c) és d) pont ja, va la mint (4) be kez dé se ese té ben az
APEH 10032000-01905049 Egye di tá mo ga tás fo lyó sí tá si
szám lá ról, az 1.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja ese té ben
a 10032000-01905135 Egyéb vál la la ti tá mo ga tás fo lyó sí -
tá si szám lá ról tör té nik az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vény ren del ke zé sei alap ján. Az 1.  § (2) be kez dé se 
ese té ben a szük sé ges iga zo lá sok csa to lá sa alap ján tör té nõ
tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra, el len õr zé sé re az adó zás rend jé rõl
 szóló 2003. évi XCII. tör vény sze rin ti fo lyó sí tá si és el len -
õr zé si sza bá lyok irány adók.

4.  §

Az 1.  § (4) be kez dé se ese té ben a GKM és Bu da pest
 Fõváros Ön kor mány za ta tá mo ga tá si szer zõ dést köt.
A költ ség té rí tés fo lyó sí tá sá ról a GKM az APEH felé az
e szer zõ dés ben fog lalt üte me zés alap ján in téz ke dik.

5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
és 2008. már ci us 31-én ha tá lyát vesz ti. Egy ide jû leg ha tá -
lyát vesz ti a gaz dál ko dó szer ve ze tek 2006. évi egye di
 termelési tá mo ga tá sá ról  szóló 26/2006. (II. 7.) Korm.
 rendelet mó do sí tá sá ról  szóló 293/2006. (XII. 23.) Korm.
ren de let.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter
36/2007. (III. 26.) GKM

rendelete

az autópályák, autóutak és fõutak használatának
díjáról

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
e) pont ja sze rin ti fel adat kör ben el jár va, a köz úti köz le ke -
dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény (a továb biak ban: Kkt.)
48.  §-a (3) be kez dé sé nek g) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

Díjfizetési kötelezettség

1.  §

(1) A díj fi ze tés el le né ben hasz nál ha tó utak ról  szóló jog -
sza bály sze rin ti

a) gyors for gal mi út, va la mint
b) or szá gos fõút (a továb biak ban együtt: díj kö te les út -

sza kasz)
e ren de let sze rin ti díj ka te gó ri á ba tar to zó gép jár mû vel
 történõ hasz ná la tá ért út hasz ná la ti dí jat (a továb biak ban:
dí jat), to váb bá a díj fi ze tés el mu lasz tá sa ese té ben pót dí jat
kell fi zet ni.

(2) A dí ja kat és pót dí ja kat az Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ
Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság (a továb biak ban:
ÁAK Zrt.) sze di be.

2.  §

(1) Nem kell dí jat fi zet ni:
a) a Ma gyar Hon véd ség és a Ma gyar Köz tár sa ság rend -

vé del mi szer ve i nek szol gá la tot tel je sí tõ gép jár mû vei,
b) a nem zet kö zi szer zõ dés alap ján Ma gyar or szá gon

szol gá la tot tel je sí tõ kül föl di fegy ve res erõk gép jár mû vei,
c) a díj kö te les út sza kaszt ke ze lõ tár sa ság ke ze lõi fel -

ada to kat el lá tó gép jár mû vei után,
d) a meg kü lön böz te tõ jel zés hasz ná la tá ra jo go sult,

 Magyarországon ki adott for gal mi rend szá mú gép jár mû -
vek után, füg get le nül at tól, hogy a meg kü lön böz te tõ jel -
zést a díj kö te les út sza ka szon való ha la dás köz ben hasz nál -
ják, to váb bá

e) a víz- és kör nye ze ti kár el há rí tás ban részt vevõ, meg -
kü lön böz te tõ jel zés sel el lá tott gép jár mû ál tal fel ve ze tett,
zárt kon voj ban ha la dó gép jár mû vek után.
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(2) Az (1) be kez dés a)–b) és d) pont já ban meg ha tá ro zott 
jo go sul tak – a rend szám hoz ren delt elekt ro ni kus el len õr -
zés re te kin tet tel – ki zá ró lag azok kal a gép jár mû ve ik kel
hasz nál hat ják té rí tés men te sen a díj kö te les út sza kaszt,
ame lyek for gal mi rend szá ma it elõ ze tesen írás ban vagy
elekt ro ni ku san a gép jár mû nyil ván tar tást ve ze tõ ha tó ság -
hoz el jut tat ták, to váb bá az (1) be kez dés a)–c) pont ja i ban
meg ha tá ro zott jo go sul tak nak a díj kö te les út sza ka szok té rí -
tés men tes hasz ná lat hoz ren del kez ni ük kell az ÁAK Zrt.
 által ki adott egye di el len õr zõ lap pal.

(3) Az egye di el len õr zõ lap min tá ját az 1. mel lék let tar -
tal maz za.

(4) Nem kell dí jat fi zet ni a köz út le zá rá sá nak vagy for -
gal ma kor lá to zá sá nak (el te re lé sé nek) idõ tar ta ma alatt
azon az egyéb ként díj kö te les út sza ka szon, ame lyet a Kkt.
14.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott
szer vek te re lõ út ként je löl tek ki. Az ÁAK Zrt. a te re lõ út -
ként ki je lölt díj fi ze tés re kö te le zett út sza kasz ról és a díj -
men tes ség idõ tar ta má ról a köz le ke dés ben részt ve võ ket
a rá dió, a te le ví zió és a saj tó út ján tá jé koz tat ja.

(5) Nem kell dí jat fi zet ni a díj kö te les or szá gos fõ út sza -
kasz fel újí tá sá nak idõ tar ta ma alatt, amennyi ben a fel újí tás
a díj kö te les út sza kasz hosszá nak leg alább 30%-ára ki ter -
jed. Eb ben az eset ben az ÁAK Zrt. gon dos ko dik a köz le -
ke dõk kel lõ idõ ben tör té nõ, meg fe le lõ tá jé koz ta tá sá ról.

A díjfizetés módja

3.  §

(1) A dí jat meg ha tá ro zott idõ tar tam ra elõ re 1 na pos,
4 na pos, heti, havi, il let ve egy éves mat ri ca megvásárlá -
sával kell ki egyen lí te ni. A díj ki egyen lí té se tör tén het
elekt ro ni kus úton is, amennyi ben azt az ÁAK Zrt. le he tõ vé 
te szi. A jo go sult ság a meg adott idõ tar ta mon be lül min den
díj kö te les út sza kasz ra ér vé nyes. Mat ri ca vá sár lá sa ese tén
azok az aláb bi idõ tar ta mok ra ér vé nye sek:

a) 1 na pos mat ri ca: a vá sár ló ál tal meg je lölt nap tá ri
nap ra a D2, D3, D4 jár mû ka te gó ri á ra,

b) 4 na pos mat ri ca: a vá sár ló ál tal meg je lölt kez dõ
nap ra és to váb bi 3 nap ra (össze sen 4 egy mást kö ve tõ nap -
tá ri nap ra), ki zá ró lag a D1 jár mû ka te gó ri á ra,

c) heti mat ri ca: a vá sár ló ál tal meg je lölt kez dõ nap ra
és to váb bi 9 nap ra (össze sen 10 egy mást kö ve tõ nap tá ri
 napra),

d) havi mat ri ca: a vá sár ló ál tal meg je lölt kez dõ nap tól
a kö vet ke zõ hó nap ban szá má nál fog va kez dõ nap pal meg -
egye zõ nap 24. órá já ig; ha ez a nap a le já rat hó nap já ban
 hiányzik, a hó nap utol só nap já nak 24. órá já ig,

e) éves mat ri ca: a tárgy év elsõ nap já tól a tárgy évet
 követõ év ja nu ár 31. nap já nak 24. órá já ig (össze sen 13 hó -
nap ra).

(2) Az ér vé nyes sé gi idõ tar ta mon be lü li vá sár lás ese té -
ben az ér vé nyes ség kez de te a vá sár lás idõ pont ja.

(3) Az 1 na pos mat ri ca és el len õr zõ szel vény min tá ját
a 2. mel lék let, a 4 na pos mat ri ca és el len õr zõ szel vény min -
tá ját a 3. mel lék let, a heti mat ri ca és el len õr zõ szel vény
min tá ját a 4. mel lék let, a havi mat ri ca és el len õr zõ szel -
vény min tá ját az 5. mel lék let, az éves mat ri ca és el len õr zõ
szel vény min tá ját a 6. mel lék let tar tal maz za.

(4) A mat ri ca az ÁAK Zrt. ügy fél szol gá la ti iro dá i ban és
ki je lölt áru sí tó he lye in, va la mint a meg bí zott vi szont el -
adók nál vá sá rol ha tó meg.

(5) A díj kö te les út sza ka szok, va la mint a mat ri ca áru sí tó
he lyek je lö lé sé re szol gá ló pik to gra mot a 7. mel lék let tar -
tal maz za.

4.  §

(1) Az ÁAK Zrt.-vel meg ál la po dást kö tött köz re mû kö -
dõ szer ve zet (a továb biak ban: szer ve zet) le he tõ vé te he ti,
hogy az egyes mat ri ca tí pu sok nak meg fe le lõ díj meg fi ze té -
sét – az út hasz ná lat meg kez dé sét meg elõ zõ en – elekt ro ni -
kus szol gál ta tás igény be vé te lé vel is tel je sí te ni le hes sen.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti elekt ro ni kus szol gál ta tás
út ján meg vál tott hasz ná la ti jo go sult ság (e ren de let al kal -
ma zá sá ban a továb biak ban: elekt ro ni kus díj fi ze tés) az
aláb bi mó do kon va ló sít ha tó meg:

a) mo bil rá dió te le fon szol gál ta tás ke re té ben rö vid szö -
ve ges üze net (SMS) kül dé se út ján,

b) a szer ve zet ál tal nyúj tott elekt ro ni kus ke res ke del mi
szol gál ta tás út ján.

(3) Az elekt ro ni kus díj fi ze tést a vá sár ló a szer ve zet ál tal
meg ha tá ro zott és köz zé tett mó don, a mat ri ca tí pu sá nak és
a díj ka te gó ri á nak meg fe le lõ díj té tel nek, va la mint a gép -
jármû for gal mi rend szá má nak, ál lam jel zé sé nek és – ahol
erre le he tõ ség van – az ér vé nyes ség kez dõ idõ pont já nak
meg je lö lé sé vel kez de mé nye zi. A szer ve zet ezt köve tõen
el len õr zõ ér te sí tést küld a kez de mé nye zõ nek, amely a
meg kül dött ada tok he lyes sé gé nek, va la mint a díj fi ze té si
szán dék nak a meg erõ sí té sé re tar tal maz fel hí vást.

(4) A szer ve zet ál tal to váb bí tott el len õr zõ ér te sí tés kéz -
hez vé te lét köve tõen a vá sár ló – az út hasz ná la ti jo go sult ság 
meg szer zé se ér de ké ben – a szer ve zet ál tal meg ha tá ro zott
mó don ha la dék ta la nul kö te les meg erõ sí te ni az ál ta la meg -
adott ada tok he lyes sé gét, va la mint díj fi ze té si szán dé kát.
Amennyi ben a szer ve zet ál tal to váb bí tott el len õr zõ ér te sí -
tés ben bár mely adat hely te len, a vá sár ló a hely te len adat
té nyé nek jel zé sét köve tõen a (3) be kez dés sze rint el jár va
kez de mé nyez het újabb tranz ak ci ót.

(5) A meg erõ sí tést köve tõen a szer ve zet a díj meg fi ze té -
sé rõl és az út hasz ná la ti jo go sult ság meg szer zé sé rõl ha la -
dék ta la nul kö te les nyug tá zó ér te sí tést kül de ni a vá sár ló -
nak, amely a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:

a) a szer ve zet egye di azo no sí tó kód ját,
b) az egye di tranz ak ció-azo no sí tó szá mot,
c) a díj fi ze tés meg tör tén té nek idõ pont ját,
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d) az út hasz ná la ti jo go sult ság kez dõ és záró idõ pont ját,
e) a vá sár ló ál tal meg je lölt díj ka te gó ri át, for gal mi rend -

szá mot és ál lam jel zést.

(6) A szer ve zet a nyug tá zó ér te sí tést kö te les oly mó don
hoz zá fér he tõ vé ten ni, amely le he tõ vé te szi a vá sár ló szá -
má ra, hogy tá rol ja és elõ hív ja azt.

(7) Ab ban az eset ben, ha az ér vé nyes ség kez de ti idõ -
pont ját nem le het meg ad ni vagy azt a vá sár ló nem adja
meg, az ér vé nyes ség kez de te a vá sár lás idõ pont ja. Ér vé -
nyes ség kez dõ idõ pont já nak a vá sár lást meg elõ zõ idõ pon -
tot nem le het meg ad ni.

(8) A Köz le ke dés fej lesz té si Ko or di ná ci ós Köz pont
 folyamatosan el len õr zi az e ren de let sze rin ti dí jak be sze -
dé sé nek rend sze rét an nak át lát ha tó és meg kü lön böz te tés
men tes mû kö dé sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben.

A matrica érvényesítése

5.  §

(1) A mat ri ca az el len õr zõ szel vénnyel vagy a vá sár lás
té nyét iga zo ló bi zony lat tal [a mat ri ca sor szá mát, a gép -
kocsi for gal mi rend szá mát, fel ség je lét és az ér vé nyes ség
kez de tét tar tal ma zó ér té ke sí tõ ter mi nál bi zony lat vagy az
ugyan ezen ada to kat tar tal ma zó szám la, il let ve nyug ta,
 valamint ezek elekt ro ni kus vál to za ta – ide ért ve a POS ter -
mi ná lon rög zí tett ada to kat is – (a továb biak ban: bi zony -
lat)] együtt ér vé nyes. Az el len õr zõ szel vény re vá sár lás -
kor – a vá sár ló nak való át adás elõtt – le tö röl he tet le nül rá
kell írni a gép jár mû for gal mi rend szá mát. A mat ri ca vá sár -
ló já nak az ér té ke sí tés kor ki nyom ta tott bi zony la tot alá kell
ír nia az el len õr zõ szel vény re fel írt, va la mint a bi zony la ton
meg je le nõ rend szám he lyes sé gé nek és egye zõ sé gé nek,
 valamint a díj ka te gó ria és ér vé nyes ség kez de ti idõ pont
 helyességének iga zo lá sa ként.

(2) Az éves mat ri cán és a hoz zá tar to zó el len õr zõ szel -
vé nyen az ér vé nyes ség ide je nyom dai úton van fel tün tet -
ve. Az 1 na pos, 4 na pos, heti és egy hó na pos mat ri ca ér vé -
nyes sé gé nek kez dõ nap ját az ér té ke sí tés he lyén – a vá sár -
ló nak való át adás elõtt – az el adó a hó nap és nap me zõ ben
el he lye zett egy ér tel mû lyu kasz tás sal je lö li.

(3) Amennyi ben az el len õr zõ szel vé nyen kéz zel rög zí -
tett ada tok nem egyez nek meg a bi zony la ton nyom ta tott
úton sze rep lõ ada tok kal, ab ban az eset ben a bi zony la ton
sze rep lõ ada to kat kell va ló di nak te kin te ni.

(4) A mat ri cát a gép jár mû szél vé dõ jé nek bal alsó sar ká -
ba – mo tor ke rék pár ese té ben an nak jól lát ha tó he lyé re –
kell ra gasz ta ni a gyá ri lag erre a cél ra ké szí tett ön ta pa dós
fe lü le té vel.

(5) Az el len õr zõ szel vényt vagy a vá sár lás té nyét iga -
zoló bi zony la tot a gép jár mû ve ze tõ je a díj kö te les út sza ka -
szon való köz le ke dés al kal má val kö te les ma gá nál tar ta ni.

(6) A díj meg fi ze té sét az ÁAK Zrt. ér té ke sí té si adat -
bázisában rög zí tett adat, il let ve mat ri ca vá sár lás ese tén a
(2) be kez dés ben fog lal tak nak meg fe le lõ lyu kasz tás, il let ve 
a (3) be kez dés ben fog lal tak nak meg fele lõen ki ra gasz tott
mat ri ca iga zol ja.

(7) Az ér vény te len mat ri cát a gép jár mû tu laj do no sá nak
(üzem ben tar tó já nak) el kell tá vo lí ta nia a gép jár mû szél vé -
dõ jé rõl (mo tor ke rék pár ese té ben a ki ra gasz tás he lyé rõl).

(8) Amennyi ben a szer ve zet le he tõ vé te szi, a díj fi ze tés -
sel érin tett jár mû ada tai rög zí tés re és to váb bí tás ra ke rül -
het nek POS ter mi ná lon ke resz tül is, amennyi ben az il lesz -
ke dik az ÁAK Zrt. rend sze ré hez és amennyi ben biz to sít -
ha tó az ada tok sért he tet len sé ge és ga ran tál ha tó azok meg -
õr zé se az el évü lé si idõ vé gé ig.

A díj mértéke

6.  §

(1) A díj mér té ke a gép jár mû ka te gó ri á já tól függ. A díj -
ka te gó ri ák a kö vet ke zõk:

a) D1 díj ka te gó ria: a leg fel jebb 3,5 ton na meg en ge dett
leg na gyobb össz tö me gû gép jár mû, va la mint gép jár mû és
von tat mány együt te se (jár mû sze rel vény),

b) D2 díj ka te gó ria: a 3,5 ton nát meg ha la dó, leg fel jebb
7,5 ton na meg en ge dett leg na gyobb össz tö me gû gép jár mû,
va la mint gép jár mû és von tat mány együt te se (jár mû sze rel -
vény),

c) D3 díj ka te gó ria: a 7,5 ton nát meg ha la dó, leg fel jebb
12,0 ton na meg en ge dett leg na gyobb össz tö me gû gép jár -
mû, va la mint gép jár mû és von tat mány együt te se (jár mû -
sze rel vény),

d) D4 díj ka te gó ria: a D1, D2 vagy D3 díj ka te gó ri á ba
nem so rol ha tó va la mennyi gép jár mû.

(2) A mo tor ke rék pár út hasz ná la tért fi ze ten dõ 4 na pos
jo go sult ság díja má jus 1. és szep tem ber 30. kö zöt ti idõ -
szak ban, elekt ro ni kus díj fi ze tés út ján tör té nõ ér té ke sí tés
ese tén a D1 ka te gó ria 4 na pos mat ri ca dí já nak 50%-a.

(3) A 7,5 ton nát meg ha la dó össz tö me gû au tó buszt az
össz tö me gé nek meg fe le lõ díj ka te gó ri á nál eggyel ala cso -
nyabb díj ka te gó ri á ba kell be so rol ni.

(4) A gép jár mû és a von tat mány meg en ge dett leg na -
gyobb össz tö me gé nek ér té két a for gal mi en ge dély ben sze -
rep lõ ha tó sá gi be jegy zés alap ján kell meg ha tá roz ni.

(5) A mat ri ca – áfát is tar tal ma zó – ára a kö vet ke zõ:

Brut tó ár Ft-ban

Díj-
osz tály

1 na pos

4 na pos

Heti Havi Éves2007.
04. 01.–

2007.
04. 30.

2007.
05. 01.–

2007.
09. 30.

2007.
10. 01.–

2007.
12. 31.

D1 1170 1530 1170 2 550 4 200 37 200

D2 3000 – – – 6 600 12 600 106 500

D3 3000 – – – 10 200 18 000 159 000

D4 3000 – – – 13 200 22 500 219 000
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Ellenõrzés

7.  §

(1) A díj kö te les út sza kaszt hasz ná ló a hasz ná la ti jo go -
sult sá got a ki ra gasz tott ér vé nyes mat ri cá val, va la mint a
vá sár lás té nyét iga zo ló el len õr zõ szel vény vagy bi zony lat
át adá sá val vagy be mu ta tá sá val, elekt ro ni kus díj fi ze tés
ese tén a 4.  § (5) be kez dé se sze rin ti ér te sí tés sel iga zol ja. Az 
ÁAK Zrt. a gép jár mû ka te gó ri á já nak meg fe le lõ díj meg -
fizetését, to váb bá a mat ri ca, az el len õr zõ szel vény, il let ve
a bi zony lat meg lé tét, ér vé nyes sé gét el len õr zi.

(2) El len õr zés kor a gép jár mû ve ze tõ je az ál lan dó vagy
ide ig le nes el len õr zõ pont nál kö te les meg áll ni és az el len -
õr zõ szel vényt, il let ve a bi zony la tot az ÁAK Zrt. el len õré -
nek át ad ni, va la mint a díj ka te gó ria el len õr zé sé re a gép jár -
mû és von tat mány for gal mi en ge dé lyét be mu tat ni.

(3) A díj meg fi ze té se – a gép jár mû vek meg ál lí tá sa nél -
kül – rend szám alap ján, elekt ro ni kus úton a díj kö te les út -
sza kasz bár mely pont ján el len õriz he tõ.

(4) Ha a gép jár mû az el len õr zés kor nem ren del ke zik az
5.  § (1) be kez dé se sze rin ti ér vé nyes mat ri cá val, il let ve
elekt ro ni kus díj fi ze tés ese tén a 4.  § (5) be kez dé se sze rin ti
ér te sí tés sel, ak kor a jo go su lat lan út hasz ná lat  miatt a gép -
jár mû díj ka te gó ri á já nak meg fe le lõ pót dí jat kell fi zet ni.

(5) Ha a gép jár mû az el len õr zés kor a gép jár mû re egyéb -
ként irány adó díj ka te gó ri á hoz ké pest ala cso nyabb díj osz -
tály ba tar to zó, ér vé nyes mat ri cá val ren del ke zik, úgy az
ala cso nyabb és az egyéb ként irány adó díj ka te gó ri á hoz
ren delt pót dí jak kü lön bö ze tét kell meg fi zet ni.

(6) A pót díj mér té ke:

D1 díj ka te gó ria D2 díj ka te gó ria D3 díj ka te gó ria D4 díj ka te gó ria Fi ze té si ha tár idõ

12 750 Ft 33 000 Ft 51 000 Ft 66 000 Ft 15 na pon
be lül

63 750 Ft 165 000 Ft 255 000 Ft 330 000 Ft 15 na pon
túl

(7) A (4) és (5) be kez dé sek sze rin ti jo go su lat lan út hasz -
ná lat ese té ben, meg ál lí tá sos, vi zu á lis el len õr zés kor a hely -
szí nen a gép jár mû ve ze tõ je kö te les a meg fe le lõ pót dí jat,
 illetve pót díj kü lön bö ze tet fi zet ni. En nek el mu lasz tá sa ese -
tén a pót díj utó la gos meg fi ze té sé re a gép jár mû – Köz igaz -
ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va -
ta la nyil ván tar tá sa sze rin ti – tu laj do no sa (üzem ben tar tó ja) 
kö te les.

(8) Jo go su lat lan út hasz ná lat ese tén, amennyi ben hely -
szí ni pót díj fi ze tés re nem ke rül sor, a pót díj kö ve te lés,
 illetve a pót díj kü lön bö zet re vo nat ko zó kö ve te lés a kü lön
jog sza bály sze rin ti fi ze té si fel szó lí tás kéz hez vé te lét kö ve -
tõ 30. na pon jár le.

(9) Az ÁAK Zrt. kö te les az elekt ro ni kus el len õr zés hez
szük sé ges esz kö zö ket – gaz da sá gos sá gi szem pon tok
figye lembe véte lével – te le pí te ni, il let ve mû köd tet ni a díj -
kö te les gyors for gal mi uta kon.

A matrica cseréje vagy pótlása

8.  §

(1) Amennyi ben a gép jár mû vet a tu laj do no sa év köz ben
el ide ge ní ti, kér he ti a mat ri ca ér vé nye sí té sét az új on nan
 vásárolt gép jár mû re. Az át írást kérõ gép jár mû-tu laj do nos -
nak az ÁAK Zrt. va la me lyik ügy fél szol gá la ti iro dá já ban
be kell mu tat nia az új gép jár mû for gal mi en ge dé lyét, va la -
mint a mat ri ca vá sár lást iga zo ló bi zony la tok va la me lyi két,
vissza kell szol gál tat nia az el adott gép jár mû höz tar to zó
mat ri cát, és ki kell fi zet nie az át írá si dí jat. Az elekt ro ni kus
szol gál ta tás út ján meg vál tott hasz ná la ti jo go sult ság ról a
szer ve zet ál tal kül dött nyug tá zó ér te sí tést kell be mu tat ni.
Az ál ta lá nos for gal mi adót tar tal ma zó át írá si díj 1000 Ft.

(2) Rend szám cse re ese té ben az el já rás meg egye zik az
(1) be kez dés ben fog lal tak kal, az zal a kü lönb ség gel, hogy
a rend szám cse re té nyét is iga zol ni kell.

(3) Szél vé dõ cse re ese té ben az el len õr zõ szel vény és
a mat ri ca vá sár lást iga zo ló bi zony la tok va la me lyi ké nek
– elekt ro ni kus szol gál ta tás út ján meg vál tott hasz ná la ti
 jogosultság ese té ben a szer ve zet ál tal kül dött nyug tá zó
 értesítés –, to váb bá a rend õrség vagy a biz to sí tó er rõl  szóló 
iga zo lá sá nak vagy a szél vé dõ cse ré jé nek té nyét iga zo ló
szám lá nak a be mu ta tá sa mel lett az ÁAK Zrt. ügy fél szol -
gá la ti iro dá ja az ere de ti rend szám ra ki ál lí tott mat ri cát ad ki 
– az ál ta lá nos for gal mi adót is tar tal ma zó – 1000 Ft díj
meg fi ze té se el le né ben.

(4) Ha a gép jár mû vet el lop ták vagy az to tál kárt szen ve -
dett, a rend õrség vagy a biz to sí tó er rõl  szóló iga zo lá sá nak
be mu ta tá sa ese tén, to váb bá – amennyi ben az fel lel he tõ –
az el len õr zõ szel vény le adá sa mel lett az ÁAK Zrt. ügy fél -
szol gá la ti iro dá ja új – az elõ zõ vel meg egye zõ díj ka te gó ri á -
ra és ér vé nyes ség re  szóló – mat ri cát és el len õr zõ szel vényt
ad ki. Amennyi ben az fel lel he tõ, a mat ri ca vá sár lást iga -
zoló bi zony la tok va la me lyi két – elekt ro ni kus szol gál ta tás
út ján meg vál tott hasz ná la ti jo go sult ság ese té ben a szer ve -
zet ál tal kül dött nyug tá zó ér te sí tést – is be kell mu tat ni. Az
ál ta lá nos for gal mi adót is tar tal ma zó át írá si díj 1000 Ft.

(5) Té ves díj ka te gó ria-meg ál la pí tás ese tén, a vá sár lás -
tól szá mí tott 1 hó na pon be lül – rö vi debb ér vé nyes sé gû
mat ri cák ese té ben leg fel jebb azok ér vé nyes sé gi idõ tar ta -
mán be lül – le he tõ ség van az ÁAK Zrt. ügy fél szol gá la ti
iro dá já ban az e ren de let ben meg ha tá ro zott he lyes ka te gó -
ri á jú ra mó do sí ta ni a mat ri cát, a meg fe le lõ díj kü lön bö zet
meg fi ze té se vagy vissza igény lé se mel lett. Az el já rás so rán 
a he lyes díj ka te gó ria meg ál la pí tá sa ér de ké ben be kell
 mutatni a gép jár mû for gal mi en ge dé lyét, elekt ro ni kus
szol gál ta tás út ján meg vál tott hasz ná la ti jo go sult ság ese té -
ben a szer ve zet ál tal kül dött nyug tá zó ér te sí tést, to váb bá
vissza kell szol gál tat ni a mat ri cát és a vá sár lást iga zo ló
 bizonylatok va la me lyi két. Az új on nan ki adás ra ke rü lõ,
meg fe le lõ díj ka te gó ri á ra  szóló mat ri cá hoz re giszt rált
rend szám nak meg kell egyez nie az ere de ti, a for gal mi
 engedély ál tal iga zolt rend szám mal. Pót díj ki sza bá sát
köve tõen ka te gó ria he lyes bí tés re nincs le he tõ ség. A ka te -
gó ria he lyes bí té se díj ta lan.
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(6) A mat ri cán vagy az ér té ke sí tés kor a ki nyom ta tott
 bizonylaton vagy az elekt ro ni kus szol gál ta tás út ján meg -
vál tott hasz ná la ti jo go sult ság ke re té ben való té ves rend -
szám fel tün te tés ese tén – leg fel jebb 2 ka rak ter el té ré sig –
le he tõ ség van az ÁAK Zrt. ügy fél szol gá la ti iro dá já ban
a mat ri ca cse ré jé re és a he lyes rend szám rög zí té sé re. Az
 eljárás so rán be kell mu tat ni a gép jár mû for gal mi en ge dé -
lyét, a mat ri ca vá sár lást iga zo ló bi zony la tok va la me lyi két
– elekt ro ni kus szol gál ta tás út ján meg vál tott hasz ná la ti
 jogosultság ese té ben a szer ve zet ál tal kül dött nyug tá zó
 értesítést –, va la mint le kell adni a té ves rend szám ra  szóló
mat ri cát. Az ál ta lá nos for gal mi adót tar tal ma zó át írá si díj
1000 Ft.

(7) Amennyi ben a hasz ná lat so rán együt te sen meg sem -
mi sül vagy elv eszik a mat ri cá hoz tar to zó el len õr zõ szel -
vény és bi zony lat, kér he tõ azok pót lá sa. Eh hez az ÁAK
Zrt. ügy fél szol gá la ti iro dá já ban be kell mu tat ni a gép jár mû 
for gal mi en ge dé lyét és vissza kell szol gál tat ni a mat ri cát.
Az új on nan ki adás ra ke rü lõ mat ri ca ki zá ró lag az ere de ti
rend szám ra és ér vé nyes ség re ad ha tó ki. Az ál ta lá nos for -
gal mi adót tar tal ma zó át írá si díj 1000 Ft.

(8) Amennyi ben a hasz ná lat so rán meg sé rül vagy elv eszik
a mat ri ca, kér he tõ an nak pót lá sa. Eh hez az ÁAK Zrt. ügy -
fél szol gá la ti iro dá já ban be kell mu tat ni a gép jár mû for -
galmi en ge dé lyét, és vissza kell szol gál tat ni a vá sár lást
iga zo ló bi zony la tok va la me lyi két. Az új on nan ki adás ra
ke rü lõ mat ri ca ki zá ró lag az ere de ti rend szám ra és ér vé -
nyes ség re ad ha tó ki. Az ál ta lá nos for gal mi adót tar tal ma zó 
át írá si díj 1000 Ft.

(9) Amennyi ben ugyan ar ra a jár mû re, ugyan azon idõ -
szak ra két szer vá sá rol tak mat ri cát, a vevõ kér he ti a fe les le -
ges mat ri ca vissza vá sár lá sát, vagy má sik rend szám ra tör -
té nõ át írá sát, vagy éves nél rö vi debb ér vé nyes sé gi idõtar -
tamú mat ri ca ese tén ké sõb bi kez dõ ér vé nyes sé gi idõ pont -
ra, ugyan ar ra a rend szám ra tör té nõ ér vé nye sí té sét.

Amennyi ben a két mat ri ca kez dõ ér vé nyes sé gi nap ja,
 illetve ér vé nyes sé gi idõ tar ta ma nem egye zik, ak kor csak
ab ban az eset ben vá sá rol ha tó vissza az egyik mat ri ca, ha
an nak ér vé nyes sé ge még nem kez dõ dött el, vagy ha már
el kez dõ dött, ak kor az el telt idõ szak ban a má sik mat ri ca
tel jes idõ tar tam ban ér vé nyes volt.

A mat ri ca vissza vá sár lá sá hoz az ügy fél nek le kell ad nia
a vissza vá sár lan dó mat ri cát a hoz zá tar to zó el len õr zõ szel -
vénnyel együtt. Az ál ta lá nos for gal mi adót is tar tal ma zó
szol gál ta tá sok díja 1000 Ft.

Záró rendelkezés

9.  §

Ez a ren de let 2007. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

1. melléklet
a 36/2007. (III. 26.) GKM rendelethez

Egyedi ellenõrzõ lap mintája
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2. melléklet a 36/2007. (III. 26.) GKM rendelethez

Autópálya Matrica Grafika 2007 – D4 – 1 napos



3. melléklet a 36/2007. (III. 26.) GKM rendelethez

Autópálya Matrica Grafika 2007 – 4 napos
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4. melléklet a 36/2007. (III. 26.) GKM rendelethez

Autópálya Matrica Grafika 2007 – Heti
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5. melléklet a 36/2007. (III. 26.) GKM rendelethez

Autópálya Matrica Grafika 2007 – Havi
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6. melléklet a 36/2007. (III. 26.) GKM rendelethez

Autópálya Matrica Grafika 2007 – Éves
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7. melléklet
a 36/2007. (III. 26.) GKM rendelethez

A díjköteles útszakaszok és a matricaárusító helyek
jelölése

A gazdasági és közlekedési miniszter
37/2007. (III. 26.) GKM

rendelete

a díjfizetés ellenében használható autópályákról,
autóutakról és fõutakról

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
e) pont ja sze rin ti fel adat kör ben el jár va, a köz úti köz le ke -
dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény (a továb biak ban: Kkt.)
48.  §-a (3) be kez dé sé nek g) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Út hasz ná la ti dí jat (a továb biak ban: dí jat), to váb bá a díj -
fi ze tés el mu lasz tá sa ese tén pót dí jat kell fi zet ni

a) a 3–4.  §-ban fog lalt ki vé tel lel a gyors for gal mi utak,
va la mint

b) a 2.  § sze rin ti or szá gos fõ utak
meg ha tá ro zott jár mû vel tör té nõ hasz ná la tá ért.

2.  §

(1) Az aláb bi utak díj fi ze tés el le né ben hasz nál ha tó ak
a kü lön jog sza bály sze rin ti D4 ka te gó ri á ba tar to zó te her -
gép ko csi val:
 a) az 1. szá mú fõút Al más fü zi tõ–Tata sza ka szán

(szel vény szám: 67+908–76+738);
b) a 2. szá mú fõút Vác–Rét ság sza ka szán

(szel vény szám: 40+140–57+358);

c) a 3. szá mú fõút Ká pol na–Ke re csend sza ka szán
(szel vény szám: 110+430–118+172);

d) a 4. szá mú fõút Szol nok el ke rü lõ sza ka szán
(szel vény szám: 91+452–101+949);

e) a 4. szá mú fõút Új fe hér tó–Nyír egy há za sza ka szán
(szel vény szám: 261+568–268+742);

f) a 4. szá mú fõút Ber kesz–Ajak kö zöt ti sza ka szán
(szel vény szám: 302+370–313+010);

g) a 6. szá mú fõút Szent lõ rinc–Szi get vár sza ka szán
(szel vény szám: 218+185–230+595);

h) a 8. szá mú fõút Ajka–De ve cser sza ka szán
(szel vény szám: 83+285–92+178);

i) a 8. szá mú fõút Kám–Vas vár kö zöt ti sza ka szán
(szel vény szám: 137+565–145+400);

j) a 8. szá mú fõút Rá tót–or szág ha tár sza ka szán
(szel vény szám: 182+521–190+583);

k) a 10. szá mú fõút Bu da pest–Pi lis vö rös vár sza ka szán
(szel vény szám: 14+529–16+900);

l) a 21. szá mú fõút Sal gó tar ján–Bá tony te re nye sza ka szán
(szel vény szám: 44+891–51+262);

m) a 26. szá mú fõút Mis kolc–Sa jó szent pé ter sza ka szán
(szel vény szám: 1+500–13+532);

n) a 33. szá mú fõút Ti sza fü red–Hor to bágy sza ka szán
(szel vény szám: 40+817–71+764);

o) a 38. szá mú fõút To kaj–Ra ka maz sza ka szán
(szel vény szám: 9+182–12+362);

p) a 42. szá mú fõút Me zõ pe terd–or szág ha tár sza ka szán
(szel vény szám: 48+555–63+396);

q) a 43. szá mú fõút Sze ged–Makó sza ka szán
(szel vény szám: 3+625–28+203);

r) a 44. szá mú fõút La ki tek–Ti sza ug sza ka szán
(szel vény szám: 29+207–35+112);

s) a 44. szá mú fõút Bé kés csa ba–Gyu la kö zöt ti sza ka szán
(szel vény szám: 125+500–137+142);

t) a 47. szá mú fõút Hód me zõ vá sár hely–Sze ged sza ka szán
(szel vény szám: 200+496–218+970);

u) a 49. szá mú fõút Má té szal ka–Gyõr te lek kö zöt ti sza ka -
szán
(szel vény szám: 19+502–27+493).

v) az 51. szá mú fõút Kis kun lac há za–Döm söd sza ka szán
(szel vény szám: 42+717–50+035);

w) az 52. szá mú fõút Solt–Du na föld vár sza ka szán
(szel vény szám: 57+575–60+865);

x) az 53. szá mú fõút Solt vad kert–Kis kun ha las sza ka szán
(szel vény szám: 39+180–54+000);

y) az 54. szá mú fõút Ja kab szál lás–Solt vad kert sza ka szán
(szel vény szám: 18+963–44+100);

z) az 55. szá mú fõút Baja–Al só nyék sza ka szán
(szel vény szám: 101+812–119+025);
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aa) az 56. szá mú fõút Bá ta szék–Mo hács sza ka szán
(szel vény szám: 23+000–49+258);

bb) a 61. szá mú fõút Cece–Si mon tor nya sza ka szán
(szel vény szám: 24+999–32+028);

cc) a 63. szá mú fõút Sár ke reszt úr–Szé kes fe hér vár sza ka -
szán
(szel vény szám: 71+565–90+149);

dd) a 71. szá mú fõút Ba la ton vi lá gos–Ba la ton ke ne se sza -
ka szán
(szel vény szám: 2+276–5+791);

ee) a 71. szá mú fõút Keszt hely–76. szá mú fõút kö zöt ti
sza ka szán
(szel vény szám: 108+744–116+494);

ff) a 75. szá mú fõút Al só pá hok–Za la apá ti sza ka szán
(szel vény szám: 5+100–10+910);

gg) a 75. szá mú fõút Len ti–Ré dics sza ka szán
(szel vény szám: 64+800–69+339);

hh) a 81. szá mú fõút Szé kes fe hér vár–Sár ke resz tes sza ka -
szán
(szel vény szám: 3+071–8+315);

ii) a 81. szá mú fõút Ba kony sár kány–Kis bér sza ka szán
(szel vény szám: 37+845–45+896);

jj) a 82. szá mú fõút Olasz fa lu–Gyu la fi rá tót sza ka szán
(szel vény szám: 6+000–18+052);

kk) a 84. szá mú fõút Já nos há za–Sár vár sza ka szán
(szel vény szám: 41+560–60+225);

ll) a 85. szá mú fõút Gyõr–Ene se sza ka szán
(szel vény szám: 0+000–11+502);

mm) a 85. szá mú fõút Kóny–Csor na sza ka szán
(szel vény szám: 18+573–24+328);

nn) a 86. szá mú fõút Ré dics–Za la bak sa sza ka szán
(szel vény szám: 2+349–13+123);

oo) a 86. szá mú fõút Egy há zas rá dóc–Kör mend sza ka szán
(szel vény szám: 52+039–59+672);

pp) a 86. szá mú fõút Mo son ma gya ró vár–Já nos som or ja
sza ka szán
(szel vény szám: 174+131–185+799).

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban te her gép ko csi nak mi nõ -
sül a von ta tó, va la mint a te her gép ko csi ból vagy von ta tó -
ból pót ko csi val ki ala kí tott jár mû sze rel vény is.

3.  §

Az aláb bi utak díj men te sen hasz nál ha tó ak a kü lön jog -
sza bály sze rin ti D1, D2, D3 és D4 ka te gó ri á ba tar to zó jár -
mû vel:
a) az M0 au tó út 1. sz. fõút és M5 au tó pá lya (so rok sá ri

cso mó pont) kö zöt ti sza ka szán
(szel vény szám: 0–29);

b) az M0 au tó út M5 au tó pá lya (gyá li cso mó pont) és
M4 au tó út (4. sz. fõút jel zés) kö zöt ti sza ka szán
(szel vény szám: 31–42);

c) az M0 au tó út M4 au tó út (4. sz. fõút jel zés) és M3 au tó -
pá lya kö zöt ti sza ka szán;

d) az M0 au tó út (2/B jel zés) M3 au tó pá lya és M2 au tó út
kö zöt ti sza ka szán
(szel vény szám: 0–4);

e) az M0 au tó út (2/A jel zés) M2 au tó út és 2. sz. fõút
 közötti sza ka szán
(szel vény szám: 14–17);

f) az M0 au tó út 2. sz. fõút és 11. sz. fõút kö zöt ti sza ka -
szán.

4.  §

(1) Az aláb bi utak díj men te sen hasz nál ha tó ak a kü lön
jog sza bály sze rin ti D1 ka te gó ri á ba tar to zó jár mû vel:
a) az M1 au tó pá lya Bu da pest és M0 au tó út kö zöt ti sza ka -

szán
(szel vény szám: 5–16);

b) az M1 au tó pá lya Bi a tor bágy és M0 au tó út kö zöt ti sza -
ka szán
(szel vény szám: 18–16) (csak Bu da pest felé);

c) az M1 au tó pá lya Ta ta bá nya ó vá ros és Tata kö zöt ti sza -
ka szán
(szel vény szám: 56–67);

d) az M1 au tó pá lya Gyõrt el ke rü lõ (M19 au tó út és
85. sz. fõút kö zöt ti) sza ka szán
(szel vény szám: 107–129);

e) az M1 au tó pá lya Mo son ma gya ró várt el ke rü lõ
(86. sz. fõút és M15 au tó út kö zöt ti) sza ka szán
(szel vény szám: 160–166);

f) az M3 au tó pá lya Bu da pest és M0 au tó út (2/B jel zés)
 közötti sza ka szán
(szel vény szám: 11–13);

g) az M3 au tó pá lya Hat vant el ke rü lõ (21. sz. fõút és
32. sz. fõút kö zöt ti) sza ka szán
(szel vény szám: 55–59);

h) az M3 au tó pá lya Nyír egy há zát el ke rü lõ (4. sz. fõút és
4911. j. össze kö tõ út kö zöt ti) sza ka szán
(szel vény szám: 227–234);

i) az M35 au tó pá lya Deb re cent el ke rü lõ (354. sz. fõút és
4. sz. fõút kö zöt ti) sza ka szán
(szel vény szám: 37–44);

j) az M43 au tó pá lya M5 au tó pá lya és 5. sz. fõút kö zöt ti
sza ka szán
(szel vény szám: 0–5);

k) az M5 au tó pá lya Bu da pest és M0 au tó út (gyá li cso mó -
pont) kö zöt ti sza ka szán
(szel vény szám: 13–24);

l) az M5 au tó pá lya Kecs ke mé tet el ke rü lõ (5. sz. fõút és
54. sz. fõút kö zöt ti) sza ka szán
(szel vény szám: 74–90);

m) az M5 au tó pá lya M43 au tó pá lya és or szág ha tár kö zöt ti 
sza ka szán
(szel vény szám: 159–174);

n) az M7 au tó pá lya Bu da pest és Érd kö zöt ti sza ka szán
(szel vény szám: 5–18);
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o) az M7 au tó pá lya Szé kes fe hér várt el ke rü lõ (7. sz. fõút
és 63. szá mú fõút kö zöt ti) sza ka szán
(szel vény szám: 56–64);

p) az M15 au tó út M1 au tó pá lya és or szág ha tár kö zöt ti
sza ka szán
(szel vény szám: 0–15);

q) az M19 au tó út M1 au tó pá lya és 1. sz. fõút kö zöt ti sza -
ka szán
(szel vény szám: 0–10);

r) az M2 au tó út Bu da pest és Vác (12. sz. fõút) kö zöt ti sza -
ka szán
(szel vény szám: 17–47);

s) az M70 au tó út M7 au tó pá lya és or szág ha tár kö zöt ti sza -
ka szán
(szel vény szám: 0–19);

t) az M9 au tó út 6. szá mú fõút és 51. szá mú fõút kö zöt ti
sza ka szán
(szel vény szám: 0–21);

u) az M4 au tó út (4. sz. fõút jel zés) Bu da pest és Üllõ
 közötti sza ka szán
(szel vény szám: 19+100–29+100);

v) az M9 au tó út (61. sz. fõút jel zés) Ka pos várt el ke rü lõ
sza ka szán
(szel vény szám: 112+340–128+3469).

(2) Az aláb bi utak díj men te sen hasz nál ha tó ak a kü lön
jog sza bály sze rin ti D2, D3 és D4 ka te gó ri á ba tar to zó jár -
mû vel:
a) az M1 au tó pá lya Bu da pest és M0 au tó út kö zöt ti sza ka -

szán
(szel vény szám: 5–16);

b) az M3 au tó pá lya Bu da pest és M0 au tó út (2/B jel zés)
kö zöt ti sza ka szán
(szel vény szám: 11–13);

c) az M5 au tó pá lya Bu da pest és M0 au tó út (gyá li cso mó -
pont) kö zöt ti sza ka szán
(szel vény szám: 13–24);

d) az M7 au tó pá lya Bu da pest és M0 au tó út kö zöt ti sza ka -
szán
(szel vény szám: 5–16);

e) az M4 au tó út (4. sz. fõút jel zés) Bu da pest és M0 au tó út
kö zöt ti sza ka szán
(szel vény szám: 19+100–25+000).

5.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2007. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz -
ti az au tó pá lyák hasz ná la tá nak díj ár ól  szóló 110/2005.
(XII. 23.) GKM ren de let, va la mint az au tó pá lyák hasz ná -
la tá nak díj ár ól  szóló 110/2005. (XII. 23.) GKM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 13/2006. (III. 14.) GKM ren de let és
az au tó pá lyák hasz ná la tá ról  szóló 110/2005. (XII. 23.)
GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 79/2006. (XI. 23.)
GKM ren de let.

(2) 2008. ja nu ár 1-jén a 2.  § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ
szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az aláb bi utak – au tó busz ki vé te lé vel – díj fi ze tés el le -
né ben hasz nál ha tó ak a kü lön jog sza bály sze rin ti D2, D3 és 
D4 ka te gó ri á ba tar to zó te her gép ko csi val:”

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Az oktatási és kulturális miniszter
21/2007. (III. 26.) OKM

rendelete

a régészeti lelõhelyek feltárásának, illetve a régészeti
lelõhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének

részletes szabályairól  szóló
 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet módosításáról

A kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl  szóló 2001. évi LXIV.
tör vény 93.  § (2) be kez dé sé nek d) és f) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § d) pont ja sze rin ti fel adat kö röm ben el jár va a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ré gé sze ti le lõ he lyek fel tá rá sá nak, il let ve a ré gé sze ti
le lõ hely, le let meg ta lá ló ja anya gi el is me ré sé nek rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM ren de let
(a továb biak ban: vhr.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„1.  § E ren de let al kal ma zá sá ban
a) be ru há zás: bár mely föld mun ká val együtt járó, az

épí tés ügyi jog sza bá lyok ha tá lya alá esõ épí té si mun ka, in -
téz ke dé si terv ki vi te le zé sé re, to váb bá lé te sít mény meg va -
ló sí tá sá ra, üzem be he lye zé sé re irá nyu ló en ge dély kö te les
te vé keny ség;

b) be ru há zó: be ru há zá si, fej lesz té si, bon tá si, hely re ál -
lí tá si vagy fel újí tá si terv en ge dé lye zé sét ké rel me zõ vagy
vég zõ ter mé sze tes vagy jogi sze mély, il let ve jogi sze mé -
lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság;

c) gyûj tõ te rü le té ben ille té kes mú ze um: olyan ré gé sze ti
gyûj tõ kör rel ren del ke zõ nyil ván tar tott mú ze um, mely nek
a nagy be ru há zás sal érin tett le lõ hely a mû kö dé si en ge dé -
lyé ben meg ha tá ro zott gyûj tõ te rü le té re esik;

d) ille té kes mú ze um: a te rü le ti leg ille té kes, ré gé sze ti
gyûj tõ kör rel ren del ke zõ me gyei (a fõ vá ros ban: a Bu da pes -
ti Tör té ne ti Mú ze um) mú ze um;

e) ki vi te le zõ: az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség
gya kor lá sá ra – jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint – jo go sult ter mé sze tes vagy jogi sze mély, ille tõ leg jogi 
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság;
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f) nagy be ru há zás: min den net tó 1,5 mil li árd fo rin tot
meg ha la dó be ru há zás, to váb bá a Nem ze ti Inf ra struk tú ra
Fej lesz tõ Zrt., va la mint a Vá sár he lyi Terv ko or di ná tor
szer ve i nek ke ze lé sé ben a net tó 100 mil lió fo rin tos ér ték ha -
tárt meg ha la dó be ru há zás;

g) ré gé sze ti le le tek el sõd le ges fel dol go zá sa: olyan mér -
té kû fel dol go zás, amely a le le tek azo no sí tá sát, ál la po tá nak 
meg õr zé sét, biz ton sá gos tá ro lá sát, nyil ván tar tá sát és a
szak mai kö zön ség szá má ra való hoz zá fé ré sét biz to sít ja;

h) ré gé sze ti le le tek be fo ga dá sa: a nagy be ru há zás meg -
elõ zõ ré gé sze ti fel tá rá sa so rán elõ ke rült ré gé sze ti le let -
anyag szak sze rû el he lye zé se a le lõ hely te kin te té ben gyûj -
tõ te rü le té ben ille té kes mú ze um ban;

i) ré gé sze ti szak szol gá lat: az e ren de let ben meg ha tá ro -
zott nagy be ru há zá sok te kin te té ben or szá gos ille té -
kességgel és fel adat el lát ási kö te le zett ség gel mû kö dõ, az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ál tal fel ügyelt örök ség vé -
del mi in téz mény;

j) szak ér tõ: a kul tu rá lis szak ér tõk mû kö dé sé nek en ge -
dé lye zé sé rõl és a szak ér tõi név jegy zé kek ve ze té sé rõl  szóló 
18/2000. (XII. 18.) NKÖM ren de let 1.  §-a alap ján szak ér -
tõi név jegy zék be fel vett sze mély;

k) te rü let át adás: a ré gé sze ti fel tá rást köve tõen az épí -
tõ ipa ri mun ka te rü let ki vi te le zé si te vé keny ség re tör té nõ át -
adá sa az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si, va la mint a fe le lõs mû sza ki 
ve ze tõi te vé keny ség gya kor lá sá nak rész le tes szak mai sza -
bá lya i ról és az épí té si nap ló ról  szóló 51/2000. (VIII. 9.)
FVM–GM–Kö ViM együt tes ren de let 4.  § (1) be kez dé se
sze rint;

l) te rü let át vé tel: a ré gé sze ti fel tá rást meg elõ zõ en a
föld mun ká val járó vál toz ta tás sal érin tett be ru há zá si te rü -
le tek ré gé sze ti mun ka vég zés re al kal mas ál la pot ban tör té -
nõ, ál la pot rög zí tõ jegy zõ köny ves át vé te le a be ru há zó tól;

m) tör té ne ti vá ros mag: a mai vá ro sok te rü le tén ta lál ha -
tó, az ere de ti, tör té nel mi vá ros szer ke ze tet tük rö zõ, ma ra -
dan dó em lé ke ket nagy mély ség ben és több ré teg ben meg -
õr zõ, a te le pü lés több év ez re des múlt ját és fo lya ma tos sá -
gát mu ta tó, jól le ha tá rol ha tó, na gyobb össze füg gõ te rü let.”

2.  §

A vhr. a kö vet ke zõ 14/B–14/J.  §-sal és az azt meg elõ zõ
al cím mel egé szül ki:

„A nagyberuházásokhoz kapcsolódó megelõzõ
 feltárás szabályai

14/B.  § (1) A nagy be ru há zá sok hoz kap cso ló dó meg elõ -
zõ fel tá rás ra az e ren de let meg elõ zõ fel tá rás ra vo nat ko zó
el té rõ sza bá lyok al cí mé ben fog lal ta kat csak ki fe je zett ren -
del ke zés ese tén, az ál ta lá nos ren del ke zé se i ben fog lal ta kat
pe dig a kö vet ke zõ el té ré sek kel kell al kal maz ni. A nagy be -
ru há zá sok hoz kap cso ló dó meg elõ zõ fel tá rás en ge dé lye zé -
se so rán a 4.  § (2) be kez dé sé nek c), f), h), i), j) pont já ban,
7.  § (1)–(2) be kez dé sé ben, 8.  § (2) be kez dé sé ben, 12.  §
(1)–(2) be kez dé sé ben fog lal ta kat nem kell al kal maz ni.

(2) A be ru há zó nyi lat koz ni kö te les, hogy a ter ve zett be -
ru há zás nagy be ru há zás nak szá mít-e. A nyi lat ko zat, va la -
mint az örök ség vé del mi ha tás ta nul mány ról  szóló 4/2003.
(II. 20.) NKÖM ren de let nek meg fe le lõ örök ség vé del mi
ha tás ta nul mány az épí tés ügyi ha tó sá gi, il let ve örök ség vé -
del mi ha tó sá gi (szak ha tó sá gi) el já rás ban a Hi va tal hoz be -
nyúj tott ké re lem kö te le zõ mel lék le te.

14/C.  § A föld mun ká val járó vál toz ta tás tel jes ki ter je dé -
sé re vo nat ko zó an mind az elõ ké szí tõ mun ká la tok, mind a
ki vi te le zés te kin te té ben ré gé sze ti meg fi gye lést kell biz to -
sí ta ni, a ré gé sze ti le lõ he lye ken pe dig meg elõ zõ fel tá rást
kell vé gez ni.

14/D.  § (1) A nagy be ru há zá sok so rán a te re pen vég zett
ré gé sze ti mun ká la tok és do ku men tá ció ké szí tés, va la mint
az el sõd le ges le let fel dol go zás te kin te té ben a fel ada to -
kat – be le ért ve a ré gé sze ti ér de kelt sé ge ket érin tõ elõ ké szí -
tõ mun ka fá zi sok ban való rész vé telt is – a Tv. 22.  § (3) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott szer zõ dés ke re té ben a ré gé sze ti 
szak szol gá lat lát ja el.

(2) A ré gé sze ti szak szol gá lat fel ada ta i nak ha té ko nyabb el -
lá tá sa ér de ké ben be von hat ja az adott nagy be ru há zás sal érin -
tett te rü le ten ré gé sze ti fel tá rás vég zé sé re fel jo go sí tott in téz -
mé nye ket. A tör té ne ti vá ros ma gok te rü le tét érin tõ nagy be ru -
há zá sok ese tén a fo lya mat ban lévõ ku ta tá si prog ra mo kat
vég zõ in téz mé nyek nek el sõbb sé get kell biz to sí ta ni.

14/E.  § (1) A ré gé sze ti szak szol gá lat kö te les a tel jes épí -
té si te rü le ten a tûz sze ré sze ti át vizs gá lá si, va la mint az az zal 
kap cso la tos elõ ké szí té si (bo zót- és cser je ir tás), fel de rí té si
fel ada tok el lá tá sá ról gon dos kod ni.

(2) A ré gé sze ti le lõ he lye ken fel tá rás ra a ré gé sze ti szak -
szol gá lat csak azo kon a he lye ken kö te les sort ke rí te ni, ahol 
a be ru há zás a ta lajt a je len le gi ta laj szint nél 30 cm-nél,
 illetve a hu musz ré teg alsó szint jé nél mé lyeb ben érin ti,
vagy ahol a ré gé sze ti je len sé ge ket a be ru há zás egyéb
 módon ve szé lyez te ti. Ve szé lyez te tés nek szá mít kü lö nö sen 
az eró zi ó nak való ki té tel (víz, szél, fagy, nö vény ül te tés),
a föld mun ká val, anyag ki ter me lés sel vagy épít ke zés sel tör -
té nõ meg sem mi sí tés vagy meg boly ga tás, az állapotvál -
tozással járó el fe dés.

14/F.  § (1) A be ru há zás, il let ve a ré gé sze ti fel tá rás elõ -
ké szí té se so rán is mert té vált és a kul tu rá lis örök ség ható -
sági nyil ván tar tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok ról  szóló
17/2002. (VI. 21.) NKÖM ren de let sze rint nyil ván tar tás ba
vett le lõ he lyek re is te kin tet tel a ré gé sze ti szak szol gá lat
a be ru há zó val a fel tá rás ra vo nat ko zó szer zõ dést köt,
amely nek ha tó sá gi jó vá ha gyás cél já ból tör té nõ bemuta -
tásával egy ide jû leg meg ké ri a fel tá rá si en ge délyt.

(2) A fel tá rá si en ge dély irán ti ké re lem be nyúj tá sa elõtt a 
ré gé sze ti szak szol gá lat kö te les egyez tet ni a be ru há zás
hely szí nén ta lál ha tó le lõ hely te kin te té ben a gyûj tõ te rü le té -
ben ille té kes mú ze u mok kal a ré gé sze ti le le tek be fo ga dá sá -
ról és ar ról a nyi lat ko za tot a fel tá rá si en ge dély ké rel mé hez
csa tol ni.

(3) Más gyûj tõ te rü le té ben ille té kes mú ze um be fo ga dó
nyi lat ko za tá nak hi á nyá ban a le let anyag el he lye zé sé rõl a
Ma gyar Nem ze ti Mú ze um gon dos ko dik. A Ma gyar Nem -
ze ti Mú ze um a ré gé sze ti szak szol gá lat fel hí vá sá ra 5 na pon
be lül írás ban nyi lat ko za tot tesz.
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(4) A ré gé sze ti szak szol gá lat és a be ru há zó kö zött lét re -
jött (1) be kez dés sze rin ti szer zõ dés nek a Tv.-ben meg ha tá -
ro zot ta kon és a Ptk. szer zõ dé sek re vo nat ko zó ál ta lá nos
sza bá lya in, va la mint a 14.  § (3) be kez dé sé nek a) és
g) pont ja i ban fog lal ta kon túl tar tal maz nia kell:

a) a ré gé sze ti fel tá rá sért, to váb bá a ré gé sze ti le le tek el -
sõd le ges fel dol go zá sá ért fe le lõs ve ze tõ ne vét, mun ka he -
lyét, va la mint a szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett sé gét iga zo ló
ok irat meg ne ve zé sét, szá mát és ki ál lí tó ját,

b) a ré gé sze ti fel tá rás ban és a ré gé sze ti le le tek fel dol -
go zá sá ban részt ve võ szak mai mun ka tár sak ne vét és szak -
te rü le tét,

c) a mun ka ter ve zett kez de tét, vár ha tó idõ tar ta mát és
üte me zé sét,

d) a ré gé sze ti le le te ket be fo ga dó mú ze um nyi lat ko za tát,
e) olyan tér ké pet, ame lyen a fel tá ran dó te rü let hely szí -

ne és pon tos ki ter je dé se egy ér tel mû en azo no sít ha tó.
(5) A fel tá rá si en ge dély irán ti ké re lem nek tar tal maz nia

kell a 4.  § (2) be kez dé sé nek a), b), d), e) és g) pont já ban
fog lal ta kat.

(6) A szer zõ dés jó vá ha gyá sa ér de ké ben a Hi va tal dön -
tés ho za ta lá ban köz re mû kö dik az Ása tá si Bi zott ság. A Hi -
va tal a fel tá rást en ge dé lye zõ ha tá ro za tá ban kö te les fel tün -
tet ni:

a) a fel tá rást szük sé ges sé tevõ nagy be ru há zás meg ne -
ve zé sét;

b) fel tá rást vég zõ in téz mény ne vét, cí mét;
c) a fel tá rás fe le lõs ve ze tõ jé nek ne vét;
d) a fel tá rás pon tos he lyét;
e) a fel tá rás vár ha tó idõ tar ta mát.
(7) A fel tá rá si en ge dély a szer zõ dés idõ tar ta má ra, de

leg fel jebb a te rü let át adás ide jé ig szól.
14/G.  § Az Ása tá si Bi zott ság vé le mé nyez he ti a fel tá rás

és a fel dol go zás ve ze tõ i nek szak mai fel ké szült sé gét, meg -
ha tá roz hat ja a mun kák szak mai kö ve tel mé nye it és köz re -
mû köd het azok el len õr zé sé ben.

14/H.  § (1) A ré gé sze ti fel tá rást csak szak irá nyú mes ter -
kép zés ben szer zett vég zett ség gel és szak kép zett ség gel
ren del ke zõ ré gész, il let ve a tárgy ban dok to ri fo ko za tot
szer zett sze mély ve zet he ti, aki a fel tá rást vég zõ in téz -
ménnyel mun ka vi szony ban vagy köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban áll.

(2) Azok, akik szak irá nyú alap kép zés ben szer zett vég -
zett ség gel és szak kép zett ség gel ren del kez nek, vagy ki egé -
szí tõ ré gé sze ti spe ci á lis kép zés el vég zé sét iga zol ják, szak -
mai mun ka társ ként von ha tók be a fel ada tok el lá tá sá ba.

14/I.  § (1) A fel tá rá si mun ka a te rü let át vé telt köve tõen
kezd he tõ meg. Amennyi ben a fel tá rás be épí tett in gat la non
vagy az zal köz vet le nül szom szé dos te rü le ten ke rül le foly -
ta tás ra, ak kor a jegy zõ könyv nek ki kell tér nie a meg lé võ
épü let ré szek meg õr zé sé nek szem pont ja i ra is.

(2) A ré gé sze ti szak szol gá lat és a be ru há zó kö zött lét re -
jött szer zõ dés rög zí ti az el szá mo lás rend jét, így kü lö nö sen
az üte me zés, az elõ leg, a rész szám lák és a vég szám la kér -
dé se it.

(3) A fel tá rá si mun ka le zá rá sa után a fel tá rás ve ze tõ je,
vagy az in téz mény ve ze tõ je tel je sí té si nyi lat ko za tot tesz.
A fel tá rá si mun ka szer zõ dés ben rög zí tett el len szol gál ta tá -
sá nak be ér ke zé se után a te rü let át adás ról jegy zõ köny vet
kell ké szí te ni, me lyet a ré gé sze ti szak szol gá lat ré szé rõl a
fel tá rás ve ze tõ je vagy az in téz mény ve ze tõ je ír hat alá. A
te rü let át adás – a szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint – sza ka szo san is tör tén het. Ki vi te le zõi te vé keny ség
csak a te rü let át adás után vé gez he tõ.

(4) A be fo ga dó mú ze um és a ré gé sze ti szak szol gá lat kö -
zöt ti el szá mo lás az át adás ra ke rü lõ ré gé sze ti le let anyag
rak tá ro zá sá hoz szük sé ges tér fo gat egy sé ge alap ján ke rül
meg ha tá ro zás ra.

14/J.  § (1) Amennyi ben a fel tá rás so rán ere de ti össze -
füg gé se i ben meg ma radt hely szí nen meg tart ha tó em lé kek
(épí tett ré gé sze ti örök sé gi ele mek) ke rül nek elõ, er rõl a
fel tá rás vagy a ré gé sze ti szak szol gá lat ve ze tõ je 3 na pon
be lül írás ban be je len tést tesz a Hi va tal nak.

(2) Az (1) be kez dés sze rint be je len tett ré gé sze ti em lé -
kek ke ze lé sé rõl – ide ért ve az ide ig le nes meg óvá suk ra,
eset le ges el tá vo lí tá suk ra, hely szí ni meg õr zé sük re, il let ve
hely szí ni be mu ta tá suk ra vo nat ko zó elõ írásokat – a be je -
len tõ vé le mé nyé nek ki ké ré se után 8 na pon be lül a Hi va tal
dönt.

(3) A be ru há zás meg va ló su lá sa ese tén a fel tá rás vé gez -
té vel a te rü let be ru há zás ra való al kal mas sá té te lé rõl, így
kü lö nö sen a göd rök szak sze rû tö me dé ke lé sé rõl, a fe lü le ti
szint ek ki ala kí tá sá ról a be ru há zó kö te les gon dos kod ni.

(4) Ha a mun ká la tok szü ne te lé sé re a fel tá rást vég zõ nek
fel nem ró ha tó ok ból ke rül sor, a fel tárt ré szek ide ig le nes
ál lag meg óvá sá ról, biz ton sá gá ról a ré gé sze ti szak szol gá lat
a be ru há zó költ sé gé re kö te les gon dos kod ni. Amennyi ben
a ter ve zett be ru há zás nem va ló sul meg, a fel tá rás be fe je zé -
sé vel az in gat lan ko ráb bi hasz ná la tá nak meg fe le lõ te rep -
ren de zé si, hely re ál lí tá si mun kák el vég zé sé rõl a be ru há zó
kö te les gon dos kod ni.”

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba. Ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen be nyúj -
tott ké rel mek re kell al kal maz ni.

(2) 2008. áp ri lis 1-jén a vhr. 1.  § f) pont he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„f) nagy be ru há zás: be ru há zás, amely a net tó 500 mil lió 

fo rin tos ér ték ha tárt meg ha lad ja, füg get le nül an nak te rü le ti 
ki ter je dé sé tõl vagy hely szí né tõl;”

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a vhr. 2.  § (1) be kez dé sé ben „a nem ze ti kul tu rá lis

örök ség mi nisz te re” szö veg rész he lyé be „az ok ta tá si és
kul tu rá lis mi nisz ter” szö veg rész lép,

b) a vhr. 14.  § (5) be kez dé sé ben a „hi va tal” szö veg rész
he lyé be a „Hi va tal” szö veg rész lép,
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c) a vhr. 14/A.  §-a ha tá lyát vesz ti,
d) az örök ség vé del mi ha tás ta nul mány ról  szóló 4/2003.

(II. 20.) NKÖM ren de let a kö vet ke zõ 3/A.  §-sal egé szül ki:
„3/A.  § A ré gé sze ti le lõ he lyek fel tá rá sá nak, il let ve a ré -

gé sze ti le lõ hely, le let meg ta lá ló ja anya gi el is me ré sé nek
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM ren -
de let 1.  §-ában meg ha tá ro zott nagy be ru há zás ese tén – te -
rep be já rá si do ku men tá ci ót is tar tal ma zó – ha tás ta nul -
mányt kell ké szí te ni.”

e) a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal el já rá sa i ra vo -
nat ko zó sza bá lyok ról  szóló 10/2006. (V. 9.) NKÖM ren -
de let:

ea) 5.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ h)–i) pont tal egé szül 
ki:

[A ter ve zett be avat ko zás mér té ké tõl és jel le gé tõl füg -
gõen a Hi va tal az en ge dély irán ti ké re lem hez egyéb mel -
lék le te ket is elõ ír hat, így kü lö nö sen]

„h) örök ség vé del mi ha tás ta nul mányt,
i) be ru há zói nyi lat ko za tot ar ról, hogy a ter ve zett be ru -

há zás a nagy be ru há zá sok kö ré be tar to zik-e.”
eb) 8.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ d)–e) pont tal egé -

szül ki:
[A ké re lem hez mel lé kel ni kell:]
„d) örök ség vé del mi ha tás ta nul mányt,
e) be ru há zói nyi lat ko za tot ar ról, hogy a ter ve zett be ru -

há zás a nagy be ru há zá sok kö ré be tar to zik-e.”
ec) 9.  § (5) be kez dé se a kö vet ke zõ d)–e) pont tal egé -

szül ki:
[A ter ve zett be avat ko zás mér té ké tõl és jel le gé tõl füg -

gõen a Hi va tal az en ge dély irán ti ké re lem hez egyéb mel -
lék le te ket is elõ ír hat, így kü lö nö sen]

„d) örök ség vé del mi ha tás ta nul mányt,
e) be ru há zói nyi lat ko za tot ar ról, hogy a ter ve zett be ru -

há zás a nagy be ru há zá sok kö ré be tar to zik-e.”
ed) 12.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal egé -

szül ki:
„A ter ve zett be avat ko zás mér té ké tõl és jel le gé tõl füg -

gõen a Hi va tal az en ge dély irán ti ké re lem hez egyéb mel -
lék le te ket is elõ ír hat, így kü lö nö sen örök ség vé del mi
 hatástanulmányt, il let ve be ru há zói nyi lat ko za tot ar ról,
hogy a ter ve zett be ru há zás a nagy be ru há zá sok kö ré be tar -
to zik-e.”

ee) 20.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül
ki:

[A Tv. 65.  §-a sze rin ti elõ ze tes nyi lat ko zat irán ti ké re -
lem hez csa tol ni kell:]

„c) a ter ve zett be avat ko zás mér té ké tõl és jel le gé tõl füg -
gõ en

ca) örök ség vé del mi ha tás ta nul mányt,
cb) be ru há zói nyi lat ko za tot ar ról, hogy a ter ve zett be -

ru há zás a nagy be ru há zá sok kö ré be tar to zik-e.”
f) ha tá lyát vesz ti a fel ügye le ti jo gok át ru há zá sá ról

 szóló 16/2002. (V. 14.) NKÖM ren de let.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter, valamint az igazságügyi

és rendészeti miniszter
7/2007. (III. 26.) ÖTM–IRM

együttes rendelete

a belügyi ágazatba tartozó közigazgatási hatósági
eljárásban közremûködõ tolmácsok, jeltolmácsok
díjazásáról  szóló 12/2006. (III. 14.) BM rendelet

hatályon kívül helyezésérõl

A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 174.  §-a
(2) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  §-ának l) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ben,
to váb bá az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának h) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ben el jár va
– a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket
ren del jük el:

1.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a bel ügyi ága -
zat ba tar to zó köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ban köz re mû -
kö dõ tol má csok, jel tol má csok dí ja zá sá ról  szóló 12/2006.
(III. 14.) BM ren de let a ha tá lyát vesz ti.

2.  §

Ez a ren de let 2007. áp ri lis 1. nap ján lép ha tály ba és
a  kihirdetését kö ve tõ har min ca dik na pon a ha tá lyát vesz ti.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k., Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si igaz ság ügyi és ren dé sze ti

mi nisz ter mi nisz ter

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

8/2007. (III. 26.) ÖTM
rendelete

az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
ágazati irányítása alá tartozó közigazgatási

hatósági eljárásokban közremûködõ tolmácsok,
jelnyelvi tolmácsok díjazásáról

A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 174.  §-a
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(2) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  §-ának l) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben 
el jár va – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a követ -
kezõket ren de lem el:

1.  §

E ren de let ha tá lya az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si 
mi nisz ter ága za ti irá nyí tá sa alá tar to zó köz igaz ga tá si ha tó -
sá gi el já rá sok ra ter jed ki.

2.  §

(1) Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott ha tó sá gi el já rá sok ban
köz re mû kö dõ tol má csot, jel nyel vi tol má csot tevékeny -
ségéért mun ka díj (vá ra ko zá si díj, ké szen lé ti díj) és uta zá si
költ ség té rí tés il le ti meg.

(2) Ha a tol mács, jel nyel vi tol mács a te vé keny sé gét
 valamely szer ve zet tag ja ként vagy mun ka vi szony ban
(mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban) vég zi,
a mun ka díj (vá ra ko zá si díj, ké szen lé ti díj) és uta zá si költ -
ség té rí tés az õt fog lal koz ta tó szer ve ze tet il le ti meg.

(3) A mun ka díj (vá ra ko zá si díj, ké szen lé ti díj) e ren de -
let ben meg ha tá ro zott össze ge a tol má cso lá si és jel nyel vi
tol má cso lá si te vé keny ség el len ér té két ter he lõ ál ta lá nos
for gal mi adó össze gét nem tar tal maz za, azt az e ren de let -
ben meg ha tá ro zott össze ge ken mint adó ala pon fe lül kell
fel szá mí ta ni, ha a tol mács, jel nyel vi tol mács vagy szer ve -
zet az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi LXXIV.
tör vény (a továb biak ban: Áfa tv.) ren del ke zé sei alap ján
 általános for gal mi adó fel szá mí tás ra kö te le zett. Ha a tol -
mács, jel nyel vi tol mács vagy szer ve zet az Áfa tv. sze rint
le vo ná si jog gal ren del ke zik, a szám lá val iga zolt költ ség -
nek csak a net tó össze ge nö ve li az adó ala pot.

(4) Ha a tol mács, jel nyel vi tol mács te vé keny sé ge az
Áfa tv. 5.  §-a sze rin ti gaz da sá gi te vé keny ség nek mi nõ sül,
a tol mács nak, jel nyel vi tol mács nak vagy szer ve zet nek
 külön jog sza bály ren del ke zé sei sze rint szám lát kell ki ál lí -
ta nia, il let ve az igény be ve võ ha tó ság nak a szám la el le né -
ben dí jat kell fi zet nie.

3.  §

(1) A tol má cso lá si te vé keny sé gért a mel lék let ben meg -
ha tá ro zott mun ka dí jat a díj sá vok figye lembe véte lével,
a he lyi pi a ci vi szo nyok hoz iga zo dó an kell meg ál la pí ta ni.

(2) A jel nyel vi tol má cso lá si te vé keny sé gért 6000 Ft/óra
(net tó) mun ka dí jat kell meg ál la pí ta ni.

(3) A tol mács, jel nyel vi tol mács (a továb biak ban együtt: 
tol mács) te vé keny sé gé ért járó mun ka díj meg ál la pí tá sá nál
min den meg kez dett órát fél óra ként, fél óra le tel tét köve -
tõen egy óra ként kell figye lembe ven ni.

4.  §

Ha a tol mács a tol má cso lá si te vé keny ség meg kez dé sé re
ki tû zött idõ pont ban meg je lent, a tény le ges tol má cso lás
meg kez dé sé ig vá ra ko zá si díj jár, amely min den meg kez -
dett fél órá ra net tó 500 Ft.

5.  §

(1) A tol má cso lás ra okot adó te vé keny ség el ma ra dá sa
ese tén ké szen lé ti díj ként két óra mun ka dí jat kell meg ál la -
pí ta ni.

(2) Ha az el já rá si cse lek ményt a ha tó ság fél be sza kít ja
– amennyi ben az el já rá si cse lek mény még ugyan azon a
 napon foly ta tó dik –, ezt az idõ tar ta mot a vá ra ko zá si idõ be
be kell szá mí ta ni. Ha az el já rá si cse lek mény foly ta tá sá ra
ugyan azon a na pon nem ke rül sor, a cse lek mény meg hi ú -
su lá sá nak a tol máccsal tör té nõ köz lé sé ig ter je dõ idõ tar ta -
mot a vá ra ko zá si idõ be szin tén be kell szá mí ta ni.

6.  §

(1) Az iga zolt uta zá si költ sé get a tol mács szá má ra a
 következõk sze rint kell meg té rí te ni:

a) vas úti 2. osz tá lyú me net tér ti díj tel jes össze gét
(rend kí vül in do kolt vagy sür gõs igény be vé tel ese té ben
a pót jegy árát is),

b) he lyi, il let ve hely kö zi au tó busz me net tér ti díj tel jes
össze gét,

c) sze mély gép ko csi igény be vé te le ese tén – ha a tol má -
cso lás hely szí ne tö meg köz le ke dé si esz köz zel nem, vagy
arány ta la nul hosszú uta zá si idõ vel kö ze lít he tõ meg – a
 külön jog sza bály ban a gép jár mû re vo nat ko zó an meg ha tá -
ro zott üzem anyag nor ma figye lembe véte lével a tény le ge -
sen meg tett oda-vissza útra a tá vol ság ki lo mé ter ben ki fe je -
zett mennyi sé ge és az APEH ál tal köz zé tett hi va ta los
üzem anyag ár szor za tá nak össze gét.

(2) A tol mács szá má ra – uta zá si költ ség té rí tés re vo nat -
ko zó igé nye ese tén – az uta zá si költ sé get a 4.  §-ban és az
5.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ese tén is meg kell té rí te ni.

(3) Az (1) be kez dés c) pont já nak al kal ma zá sá ban az uta -
zá si idõ ak kor te kint he tõ arány ta la nul hosszú nak, ha a tol -
má cso lás hely szí né re tör té nõ uta zás és vissza uta zás együt -
tes idõ tar ta ma a négy órát meg ha lad ja.

7.  §

Ez a ren de let 2007. áp ri lis 1. nap ján lép ha tály ba, ren -
del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult ügyek ben
kell al kal maz ni.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet
a 8/2007. (III. 26.) ÖTM rendelethez

A tolmácsot megilletõ munkadíj

Nyelv Net tó Ft/óra

1. Az Eu ró pai Unió tag ál la mai és
az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség -
hez (a továb biak ban: EGT) tar -
to zó más or szá gok hi va ta los
nyel vei + orosz, szerb, hor vát,
uk rán és tö rök nyelv

2 500-tól
8 000-ig

2. Az EGT-n kí vü li or szá gok hi va -
ta los nyel vei, il let ve a nem ze ti
és et ni kai ki sebb sé gi nyel vek,
ki vé ve azo kat, ame lyek az EGT
hi va ta los nyel vei közé tar toz nak

4 000-tõl
10 000-ig

 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1018/2007. (III. 26.) Korm.

határozata

a munkavédelem országos programja
2007. évi intézkedési és ütemtervérõl

1. A mun ka vé de lem or szá gos prog ram já ról  szóló
20/2001. (III. 30.) OGY ha tá ro zat vég re haj tá sá val kap cso -
la tos egyes fel ada tok ról  szóló 2005/2002. (I. 11.) Korm.
ha tá ro zat ból adó dó fel ada tok vég re haj tá sá ra a Kor mány
el fo gad ja és e ha tá ro zat mel lék le te ként köz zé te szi a mun -
ka vé de lem or szá gos prog ram ja 2007. évi in téz ke dé si és
ütem ter vét, el ren de li an nak vég re haj tá sát.

Fe le lõs: érin tett mi nisz te rek
a ko or di ná ci ó ért:
 szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: a mel lék let ben fog lal tak sze rint, ille tõ leg
 2007. de cem ber 31.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet
az 1018/2007. (III. 26.) Korm. határozathoz

A mun ka vé de lem or szá gos prog ram ja el fo ga dá sá ról
 szóló 20/2001. (III. 30.) OGY ha tá ro zat 2. pont ja elõ ír ja,
hogy a Kor mány a Prog ram alap ján, an nak tel jes tar ta má ra
éven kén ti bon tás ban a Prog ram meg valósítására rész le tes
in téz ke dé si és ütem ter vet dol goz zon ki a fel ada tok, a fe le -
lõ sök és a szük sé ges esz kö zök, for rá sok meg ha tá ro zá sá -
val.

A 2007. évi in téz ke dé si és ütem ter vet az aláb bi táb lá zat
tar tal maz za.

Amennyi ben a Prog ram pont vég re haj tá sa több tár cát is
érint, ak kor a fel adat vég re haj tá sá nak fõ fe le lõ se, ko or di -
ná to ra az elsõ he lyen meg je lölt tár ca.

Rö vi dí té sek jegy zé ke:

EüM: Egész ség ügyi Mi nisz té ri um

FVM: Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té ri um

GKM: Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Minisz -
térium

HM: Hon vé del mi Mi nisz té ri um

IRM: Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Minisz -
térium

KvVM: Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi -
nisz té ri um

OKM: Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um

ÖTM: Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si
Mi nisz té ri um

SZMM: Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um

FH: Fog lal koz ta tá si Hi va tal

MHEVI: Ma gyar Hon véd ség Egész ség vé del mi 
In té zet

MBFH: Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi -
vatal

OEP: Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár

OMFI: Or szá gos Mun ka hi gi é nés és Fog lal -
ko zás-egész ség ügyi In té zet

OMMF: Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka -
ügyi Fõ fel ügye lõ ség

OÉT: Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács

ORFK: Or szá gos Rend õr Fõ ka pi tány ság

BV: Bün te tés-vég re haj tá si In té zet

HÕROPK: Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok ság

Prog ram pont: a 20/2001. (III. 30.) OGY ha tá ro zat
mel lék le té nek pont ja.
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A munkavédelem országos programja 2007. évi intézkedési és ütemterve

Sor szám
Prog ram

pont
Tár ca

meg ne ve zé se
In téz mény

meg ne ve zé se
Fel adat, rész fel adat

Költ ség ve té si
tá mo ga tás he lye

2007. évi ha tár idõ
Ter ve zett befeje -

zési ha tár idõ

Kap cso ló dás jog sza bály hoz,
egyéb ál la mi fel adat hoz,

meg jegy zés

1. 5.2. b) SZMM OMMF Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta
 értelmében 2007. ja nu ár 1-jé tõl va la -
mennyi be je len ten dõ fog lal ko zá si be -
teg ség egy ben kár ta la ní tan dó is.
A je len tõs vál to zá sok szük sé ges sé te -
szik a fog lal ko zás-egész ség ügyi szol -
gá la tok rész le tes tá jé koz ta tá sát az új
fel ada tok ról, és a mun kál ta tók, mun -
ka vál la lók tá jé koz ta tá sá ban  való köz -
re mû kö dést.

SZMM IV. ne gyed év 2007. 21/2006. (V. 31.) AB
ha tá ro zat

2. 5.3. c) SZMM
IRM
Érin tett tár cák

OMMF A ha zai jog al ko tás mun ka vé del men
be lü li, il let ve a mun ka vé de lem és
a  rokonterületek bel sõ össz hang ja.
A fo gal mi rend szer jog te rü le ti elõ -
fordulásának fel mé ré se, az el té ré sek
elem zé se.

SZMM IV. ne gyed év 2007. A jog al ko tás ról  szóló
1987. évi XI. tör vény

KvVM A kör nye zet biz ton ság gal és a mun ka -
vé de lem mel össze füg gõ, a tár ca ál tal
ki adott ren de le tek, uta sí tá sok fe lül -
vizs gá la ta, bel sõ jog har mo ni zá ció.

KvVM IV. ne gyed év 2007. A jog al ko tás ról  szóló
1987. évi XI. tör vény

3. 5.3. d) HM A hon vé del mi ága zat Ka to nai Ál ta lá -
nos Biz ton sá gi és Egész ség vé del mi
Sza bály za tá nak ki dol go zá sa, ha tály ba
lép te té se.

HM II. ne gyed év 2007. A mun ka vé de lem rõl
 szóló 1993. évi XCIII. 
tör vény

SZMM
GKM
IRM

OMMF
MBFH

A mun ka vé del mi jog anyag ha tá lyo su -
lá si fe lül vizs gá la tá nak foly ta tá sa.

SZMM IV. ne gyed év 2007. A jog al ko tás ról  szóló
1987. évi XI. tör vény,
il let ve a 2006–2007.
évi ha tó sá gi célvizs -
gálatok el len õr zé si
 tapasztalatainak elem -
zé se és össze fog la lá sa
alap ján.
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Sor szám
Prog ram

pont
Tár ca

meg ne ve zé se
In téz mény

meg ne ve zé se
Fel adat, rész fel adat

Költ ség ve té si
tá mo ga tás he lye

2007. évi ha tár idõ
Ter ve zett befeje -

zési ha tár idõ

Kap cso ló dás jog sza bály hoz,
egyéb ál la mi fel adat hoz,

meg jegy zés

3. 5.3. d) SZMM OMMF A fog lal ko zás-egész ség ügyi jog anyag
fe lül vizs gá la tá nak és in do kolt kor rek -
ci ó já nak foly ta tá sa.

SZMM IV. ne gyed év 2007. A fog lal ko zás-egész -
ség ügyi szol gá lat ról
 szóló 89/1995.
(VI. 14.) Korm. ren de -
let; a fog lal ko zá si
 betegségek és fo ko zott 
ex po zí ci ós ese tek
 bejelentésérõl és ki -
vizs gá lá sá ról  szóló
27/1996. (VIII. 28.)
NM ren de let; a mun -
ka kö ri, szak mai és
sze mé lyi hi gi é nés
 alkalmasság or vo si
vizs gá la tá ról és vé le -
mé nye zé sé rõl  szóló
33/1998. (VI. 24.)
NM ren de let.

KvVM Víz ügyi Biz ton sá gi Sza bály zat át dol -
go zá sa, ak tu a li zá lá sa, mó do sí tá sa.

KvVM IV. ne gyed év 2007. A mun ka vé de lem rõl
 szóló 1993. évi XCIII. 
tör vény [19/1995.
(XII. 7.) KHVM ren -
de let]

ÖTM A ka taszt ró fa vé del mi szer vek, tûz ol tó -
sá gok ál ta lá nos biz ton sá gi sza bály za -
tá nak ki adá sa.
A mun ka vé de lem mel össze füg gõ
bel sõ sza bály za tok felülvizsgá lata.

ÖTM IV. ne gyed év 2007.

4. 5.4. a) IRM HÕROPK A Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok ság 
mun ka vé del mi és fog lal ko zás-egész -
ség ügyi szak irá nyí tó te vé keny sé ge
 minõségirányítási rend sze ré nek mû -
köd te té se, a 2007. évi fenn tar tó au dit -
nak az ISO 9001:2001. szabvány
szerinti elvégeztetése.

IRM IV. ne gyed év 2007.
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Sor szám
Prog ram

pont
Tár ca

meg ne ve zé se
In téz mény

meg ne ve zé se
Fel adat, rész fel adat

Költ ség ve té si
tá mo ga tás he lye

2007. évi ha tár idõ
Ter ve zett befeje -

zési ha tár idõ

Kap cso ló dás jog sza bály hoz,
egyéb ál la mi fel adat hoz,

meg jegy zés

4. 5.4. a) ÖTM A hi va tá sos ka taszt ró fa vé del mi szer -
vek és a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz -
ol tó sá gok fog lal ko zás-egész ség ügyi
helyzetének felmérése.

ÖTM IV. ne gyed év 2007.

5. 5.4. c) HM A meg kez dett akk re di tá lá si el já rá sok
foly ta tá sa a fog lal ko zás-egész ség ügyi
szak te rü let vo nat ko zá sá ban az
MH EVI-nél, a tech ni kai esz kö zök és
 berendezések vizs gá la ta i nak pedig
a HM Technológiai Hivatalnál.

HM IV. ne gyed év 2007. A mun ka he lyek
 kémiai biz ton sá gá ról
 szóló 25/2000.
(IX. 30.) EüM–
SZCSM együt tes
rendelet

6. 5.4. d) HM A hon vé del mi ága zat ban fel tárt ál ta lá -
nos és sa já tos koc ká za tok csök ken té -
se, ki kü szö bö lé sé nek foly ta tá sa,
a ka to nai te vé keny ség gel kap cso la tos
ve szé lyek és koc ká za tok nyil ván tar tá si 
rendszerének kialakítása.

HM IV. ne gyed év 2007.

7. 5.4. f) HM A mun ka vé del mi (mun ka biz ton sá gi
és mun ka-egész ség ügyi) szak te vé -
keny ség kö ve tel mé nyek sze rin ti el lá -
tá sa fel ada ta i nak, fel té te le i nek
szám ba vé te le, az ága za ti el já rás rend
kialakítása, mûködtetésének
beindítása.

HM IV. ne gyed év 2007.

A mun ka vé del mi szak te vé keny ség
ága za ti szin tû ko or di ná lá sa. A mun ka -
vé del mi szak te vé keny ség ága za ti el já -
rás rend jé nek egy sé ge sí té se,
hatékonyságának fejlesztése.

HM III. ne gyed év 2007.

8. 5.4. g) IRM HÕROPK A meg vál to zott mun ka ké pes sé gû dol -
go zók re ha bi li tá ci ó já nak elem zé se,
egy sé ge sí té se, a be uta lá sok rendjének
felülvizsgálata.

IRM IV. ne gyed év 2007.
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Sor szám
Prog ram

pont
Tár ca

meg ne ve zé se
In téz mény

meg ne ve zé se
Fel adat, rész fel adat

Költ ség ve té si
tá mo ga tás he lye

2007. évi ha tár idõ
Ter ve zett befeje -

zési ha tár idõ

Kap cso ló dás jog sza bály hoz,
egyéb ál la mi fel adat hoz,

meg jegy zés

9. 5.5. a) ÖTM A fel sõ fo kú tûz ol tó kép zést biz to sí tó
ok ta tá si in téz mé nyé ben új, kor sze rû
mun ka vé del mi ok ta tá si szak iro da lom
(jegyzet) elkészítése.

ÖTM IV. ne gyed év 2007.

IRM ORFK Kor sze rû egész ség biz ton sá gi is me re -
tek (mun ka- és egész ség vé de lem) tan -
tárgy be épí té se a kö zép- és fel sõ fo kú
rend õri oktatásba.

IRM IV. ne gyed év 2007.

10. 5.5. b) IRM BV A mun ka biz ton sá gi és fog lal ko zás-
egész ség ügyi szak em be rek fog lal koz -
ta tá sa, kép zé se, to vább kép zé se.
Az ok ta tás mód sze re i nek fej lesz té se,
ide ért ve a kor sze rû szakorvosképzést
és ápolóképzést.

IRM IV. ne gyed év 2007.

11. 5.5. c) SZMM Szak kép zés so rán mun ka vé del mi tar -
ta lom meg je le ní té se a szak mai és vizs -
ga kö ve tel mé nyek ben.

SZMM IV. ne gyed év 2007. Az ága za tok át ren de -
zé sé bõl, to váb bá az
egyes mi nisz té ri u mok
kö zöt ti fel adat meg osz -
tás vál to zá sá ból
következõ feladat.

12. 5.5. d) SZMM OMMF A szak irá nyú poszt gra du á lis kép zés
 ismeretanyagának kor sze rû sí té se,
a tech ni kai ha la dást figye lembe vevõ
kö ve tel mé nyek ki ala kí tá sa.

SZMM IV. ne gyed év 2007. Az EU követelmé -
nyeivel össz hang ban.
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Sor szám
Prog ram

pont
Tár ca

meg ne ve zé se
In téz mény

meg ne ve zé se
Fel adat, rész fel adat

Költ ség ve té si
tá mo ga tás he lye

2007. évi ha tár idõ
Ter ve zett befeje -

zési ha tár idõ

Kap cso ló dás jog sza bály hoz,
egyéb ál la mi fel adat hoz,

meg jegy zés

13. 5.5. e) SZMM
OKM

OMMF A biz ton ság tech ni kai mér nök asszisz -
tens-kép zés akk re di tá ci ó já nak szak mai 
tá mo ga tá sa.

SZMM IV. ne gyed év 2007. A biz ton ság tech ni kai
mér nök asszisz tens-
kép zés akk re di tá ci ós
fo lya ma tát meg elõz te
az alap- és mes ter kép -
zé si sza kok kép zé si és 
ki me ne ti kö ve tel mé -
nye i nek meghatáro -
zása. A biz ton ság-
tech ni kai mér nök kép -
zés a 2006/2007. tan -
év ben indult elsõ
MSc-szintû képzés
(mesterképzés).

14. 5.5. f) ÖTM In téz ke dés az ága zat mun ka biz ton sá gi
és fog lal ko zás-egész ség ügyi szak -
emberszükségletének fel mé ré sé re,
 valamint az ága zat ban már dol go zó
szak em be rek képzésére,
továbbképzésére.

ÖTM IV. ne gyed év 2007.

HM A mun ka biz ton sá gi, mun ka-egész ség -
ügyi (fog lal ko zás-egész ség ügyi) szak -
em be rek fog lal koz ta tá sa és
to vább kép zé sük biztosítása.

HM IV. ne gyed év 2007.

IRM HÕROPK A Ha tár õr ség mun ka vé de lem mel, fog -
lal ko zás-egész ség üggyel fog lal ko zó
szak em be re i nek kép zé se,
továbbképzése.

IRM IV. ne gyed év 2007.

OKM
EüM
SZMM

Fel kell mér ni a mun ka vé del mi és
a fog lal ko zás-egész ség ügyi szakem -
berek to vább kép zé si le he tõ sé ge it, az
el vég zett hely zet fel mé rés alap ján meg
kell határozni az igényeket.

Érin tett tár cák IV. ne gyed év 2007. OKM ko or di ná ló
 feladatot lát el, az igé -
nyek be ér ke zé se után
fel adat ter vet dolgoz
ki.
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Sor szám
Prog ram

pont
Tár ca

meg ne ve zé se
In téz mény

meg ne ve zé se
Fel adat, rész fel adat

Költ ség ve té si
tá mo ga tás he lye

2007. évi ha tár idõ
Ter ve zett befeje -

zési ha tár idõ

Kap cso ló dás jog sza bály hoz,
egyéb ál la mi fel adat hoz,

meg jegy zés

15. 5.6. a) KvVM Ve szé lyes anya gok (kör nye zet vé del mi 
la bo ra tó ri u mok ban hasz nált szer ves
ol dó sze rek, mér ge zõ anya gok) és koc -
ká za ta ik mér té ké nek a hely szí ni (te rü -
le ti szer vek) nyil ván tar tás mel lett
tár ca szin tû központi nyilvántartás
elkészítése.

KvVM IV. ne gyed év 2007. A mun ka he lyek
 kémiai biz ton sá gá ról
 szóló 25/2000.
(IX. 30.) EüM–
SZCSM együt tes
rendelet

16. 5.6. b) SZMM OMMF A fog lal ko zá si meg be te ge dé sek te rü -
le té re ké szí tett rák re gisz ter számító -
gépes prog ram ja fo lya ma tos
mûködésének biztosítása.

SZMM IV. ne gyed év 2007.

Szak mai pro to kol lok (mód szer ta ni
 útmutatók) köz re adá sa a fog lal ko zás-
egész ség ügyi or vo sok szá má ra az
 azbeszt ren de let ben fog lal tak vég re -
haj tá sa ér de ké ben. Szak mai pro to koll
(mód szer ta ni út mu ta tó) köz re adá sa
a mozgásszervi megbetegedésekrõl.

SZMM IV. ne gyed év 2007.

IRM HÕROPK A Ha tár õr ség szol gá la ti és munka -
helyein a fel adat-vég re haj tás so rán fel -
me rü lõ ve szé lyek, ex po zí ci ók
csök ken té se a Schen gen Alap ból tör -
ténõ be ru há zá sok, esz köz be szer zé sek
meg valósításával.

IRM IV. ne gyed év 2007.

ORFK A ve ze tõi ál lo mány ré szé re olyan
kom plex mul ti disz cip li ná ris jel le gû
mun ka vé del mi-tûz vé del mi anyag
 kiadása, amely az ok ta tá son ke resz tül
elõ se gí ti a fel ké szü lést a mun ka- és
tûz vé del mi fel ada tok gyakorlati meg -
valósításához.

IRM IV. ne gyed év 2007.
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meg ne ve zé se
Fel adat, rész fel adat

Költ ség ve té si
tá mo ga tás he lye

2007. évi ha tár idõ
Ter ve zett befeje -

zési ha tár idõ

Kap cso ló dás jog sza bály hoz,
egyéb ál la mi fel adat hoz,

meg jegy zés

17. 5.6. e) HM A gép jár mû-be szer zé si prog ram ke re -
té ben az új tech ni kai esz kö zök kel
a koc ká za tok csökkentése.

HM IV. ne gyed év 2007.

A lak ta nya re konst ruk ci ós prog ram
ke re té ben kor sze rû mun ka he lyek
kialakítása.

HM IV. ne gyed év 2007.

A ka to nai tech no ló gi ák, mun ka- és
 haditechnikai esz kö zök, ka to nai vé dõ -
esz kö zök biz ton sá gos üze mel te té sé hez 
szük sé ges vizs gá la tok tar tal má nak,
gya ko ri sá gá nak, erõforrás
szükségletének kidolgozása.

HM III. ne gyed év 2007.

A ka to nai lé te sít mé nyek, mun ka esz kö -
zök és had fel sze re lé si anya gok, ka to -
nai vé dõ esz kö zök fe lül vizs gá la ti
el já rás rend jé nek egységesítése.

HM II. ne gyed év 2007.

A nem zet kö zi mû ve le tek ben, misz-
szi ók ban szol gá la tot tel je sí tõ kon tin -
gen sek mun ka biz ton sá gi ha tó sá gi
 felügyelete fel té te le i nek ki ala kí tá sa,
mû köd te té se, hatósági felügyeletének
biztosítása.

HM II. ne gyed év 2007.

A nem zet kö zi mû ve le tek ben részt
vevõ ál lo mány kor sze rû, a hadmû -
veleti te vé keny ség vég re haj tá sát
 biztosító egyé ni és ka to nai vé dõ esz kö -
zök kel történõ ellátása.

HM IV. ne gyed év 2007.

GKM
SZMM

OMMF Az egyes ve szé lyes te vé keny sé gek re
vo nat ko zó Biz ton sá gi Sza bály za tok új 
kon cep ci ó já nak el fo ga dá sa és ez alap -
ján a sza bály za tok át dol go zá sa. (Eme -
lõ gép Biz ton sá gi Sza bály zat,
He gesz té si Biz ton sá gi Sza bály zat,
 Kereskedelmi és Ven dég lá tó ipa ri Biz -
ton sá gi Szabályzat, Vas- és Fémipari
Biztonsági Szabályzat)

GKM IV. ne gyed év 2007. A mun ka vé de lem rõl
 szóló 1993. évi XCIII. 
tör vény 11.  §-a.
A rész le tes kö ve tel -
mé nyek ki dol go zá sa
a szak mai szö vet sé gek 
be vo ná sá val tör té nik,
az OMMF szakmai
segítségével.
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Sor szám
Prog ram

pont
Tár ca

meg ne ve zé se
In téz mény

meg ne ve zé se
Fel adat, rész fel adat

Költ ség ve té si
tá mo ga tás he lye

2007. évi ha tár idõ
Ter ve zett befeje -

zési ha tár idõ

Kap cso ló dás jog sza bály hoz,
egyéb ál la mi fel adat hoz,

meg jegy zés

18. 5.6. g) GKM MBFH Mun ka vé del mi irá nyí tá si rend sze rek
be ve ze té sé nek ér de ké ben a kis- és
 középvállalkozások szá má ra al kal mas
mun ka vé del mi irá nyí tá si rendszer
kidolgozása.

GKM IV. ne gyed év 2007.

FVM Kis vál lal ko zá sok, egyé ni vál lal ko zók,
me zõ gaz da sá gi ön ál ló fog lal ko zá sú ak
sa já tos koc ká za ta i nak csök ken té sét
cél zó szé les körû kép zé si, ta nács adói
prog ram fel mé ré se, ja vas lat ki dol go -
zá sa. Mun ka biz ton sá gi szak mai anya -
gok elkészítése az élelmiszeripar
három területén.

FVM IV. ne gyed év 2007. A kis- és kö zép vál lal -
ko zá sok ról, fej lõ dé sük 
tá mo ga tá sá ról  szóló
1999. évi XCV. tör -
vény

19. 5.7. HM A mun ka biz ton sá gi és mun ka-egész -
ség ügyi koc ká zat ér té ke lés ke re té ben
a ve szé lyes mun ka kö rök és a ve szé -
lyes sé gi pót lé kok jut ta tá si rend sze ré -
nek kom plex fe lül vizs gá la ta,
az azo no sí tott kockázatok folyamatos
csökkentése.

HM III. ne gyed év 2007.

20. 5.8. a) HM Az ága zat mun ka biz ton sá gi informá -
ciós rend sze ré nek mû köd te té se.

HM IV. ne gyed év 2007. A mun ka vé de lem rõl
 szóló 1993. évi XCIII. 
tör vény 80.  §-a.

HM A pa rancs no ki ve ze tõi ál lo mány tá jé -
koz ta tá sa a MOP ága za ti fel ada ta i nak
végrehajtásáról.

HM II. ne gyed év 2007.

21. 5.8. b) SZMM
GKM
KvVM

OMMF
MBFH

A Prog ram gya kor la ti meg -
valósításához szük sé ges a mun kál ta tói 
me nedzs ment fel ké szí té se, va la mint
szak mai fó ru mo kon meg elõ zé si szem -
pon tú tájékoztatás.

Érin tett tár cák IV. ne gyed év 2007.

FVM Ága za ti mun ka biz ton sá gi ki ad vá nyok
meg je len te té se, mun ka biz ton sá gi
 folyóiratban ága za ti mun ka vé del mi
szak mai anyagok megjelentetése.

FVM IV. ne gyed év 2007.
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Sor szám
Prog ram

pont
Tár ca

meg ne ve zé se
In téz mény

meg ne ve zé se
Fel adat, rész fel adat

Költ ség ve té si
tá mo ga tás he lye

2007. évi ha tár idõ
Ter ve zett befeje -

zési ha tár idõ

Kap cso ló dás jog sza bály hoz,
egyéb ál la mi fel adat hoz,

meg jegy zés

21. 5.8. b) SZMM OMMF Fó rum szer ve zé se a mun kál ta tók és
a mun ka vé del mi kép vi se lõk szá má ra
a fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá la -
tok aktuális feladatairól.

SZMM IV. ne gyed év 2007.

22. 5.8. d) Érin tett tár cák A költ ség ve té si ter ve zés elõ ké szí té se
so rán biz to sí ta ni kell a mun ka vé del mi
fel ada tok tá mo ga tá sát a mi nisz té ri um,
il let ve az ál ta la irá nyí tott or szá gos
hatáskörû szervek fejezetében.

Érin tett tár cák II. ne gyed év 2007.

23. 5.9. ÖTM A mun ka vé del mi el len õr zés ha té kony -
sá gá nak ja ví tá sa ér de ké ben mun ka -
egész ség ügyi tar tal mú se géd let
ki adá sa a ka taszt ró fa vé del mi szer vek,
tûzoltóságok tekintetében.

ÖTM IV. ne gyed év 2007.

HM A lé te sí té sek, be szer zé sek, rend sze re -
sí té sek ága za ti kö ve tel mé nye i nek,
 eljárásrendjének tel jes körû
mûködtetése.

HM IV. ne gyed év 2007.

SZMM
GKM

OMMF
MBFH

Az ál la mi el len õr zés ha té kony sá gá nak 
ja ví tá sa és a mun ka vé del mi el len õr zé -
si fel té te lek egy sé ge sí té se ér de ké ben
mód szer ta ni út mu ta tó ké szí té se, fel -
ügye lõi to vább kép zés meg tar tá sa és
az el len õr zés informatikai
rendszerének áttekintése.

Érin tett tár cák III. ne gyed év 2007.

IRM ORFK Fel ké szü lés a rend õr ség szer ve ze ti és
struk tu rá lis át ala kí tá sán ke resz tül
a Rend õr sé gen be lü li „re gi o ná lis
 munkavédelmi és közegészségügyi-
 járványügyi há ló zat” ha tó sá gi jel le gû,
szak mai fel ügye le ti szerv létrehozá -
sáról.

IRM IV. negyedév 2007.

24. 5.11. HM A mun ka he lyi mun ka vé del mi kép vi se -
let erõ sí té se, a kép vi se lõ vá lasz tás elõ -
se gí té se, a ha té kony mun ka vé del mi
ér dek egyez te tés feltételeinek
kialakítása.

HM II. ne gyed év 2007.
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége
Elõadómûvészi Jogvédõ Irodájának (MSZSZ-EJI)

és a Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének
(MAHASZ) közös jogdíjközleménye a kereskedelmi
célból kiadott hangfelvételnek vagy az arról készült

másolatnak sugárzás útján, továbbá vezetékkel
vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon

a nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendõ
elõadómûvészi és hangfelvétel elõállítói jogdíjakról

és e felhasználások egyéb feltételeirõl

Az MSZSZ-EJI és a MAHASZ, a szer zõi jog ról  szóló
1999. évi LXXVI. tör vény (Szjt.) 77.  § (1) és (3) be kez dé -
se i ben, va la mint a 90.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt rendel -
kezések alap ján, az aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg a ke res -
ke del mi cél ból ki adott hang fel vé tel nek vagy az ar ról
 készült má so lat nak (a továb biak ban együtt: hang fel vé tel)
su gár zás út ján, to váb bá ve ze ték kel vagy bár mely más
 hasonló esz köz zel vagy mó don a nyil vá nos ság hoz köz ve -
tí té sé ért fi ze ten dõ elõ adó mû vé szi és hang fel vé tel elõ ál lí -
tói jog dí ja kat és e fel hasz ná lá sok egyéb fel té te le it:

1. Az elõ adó mû vé szi és hang fel vé tel elõ ál lí tói jog díj
mér té ke

1.1. A hang fel vé telt su gár zás út ján a nyil vá nos ság hoz
köz ve tí tõ fel hasz ná ló, az elõ adó mû vész nek és a hang fel -
vé tel elõ ál lí tó já nak együt te sen az ál ta lá nos for gal mi adót
nem tar tal ma zó költ ség ve té si, fenn tar tói, il let ve mû sor -
szol gál ta tás hoz nyúj tott egyéb tá mo ga tá sa 1%-ának, elõ -
fizetõi díj be vé te lei 2%-ának, to váb bá rek lám- és szpon zo -
rá ci ós, va la mint a fel hasz ná lás sal össze füg gés ben kelet -
kezett egyéb be vé te lei 4%-ának meg fe le lõ együt tes össze -
gû, de leg alább 10 350 (tíz ezer-há rom száz öt ven) fo rint/hó
jog dí jat kö te les fi zet ni.

1.2. A fel hasz ná ló az 1.1. pont ban meg ha tá ro zott jog -
dí jat kö te les fi zet ni ak kor is, ha a hang fel vé telt nem su gár -
zás sal, ha nem ve ze ték út ján, vagy bár mely más ha son ló
esz köz zel vagy mó don – ide ért ve a szá mí tó gé pes há ló zat
igény be vé te lét is – köz ve tí ti a nyil vá nos ság hoz. Szá mí tó -
gé pes há ló zat igény be vé te lé vel  való nyil vá nos ság hoz köz -
ve tí té sen a je len jog díj köz le mény ér tel me zé se so rán a
 kereskedelmi cél ból ki adott hang fel vé te lek elõ re szer kesz -
tett mó don, ki zá ró lag szá mí tó gé pes há ló zat igény be vé te lé -
vel tör té nõ olyan nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sét kell ér te ni,
amely az igény be ve võ szá má ra nem te szi le he tõ vé a mû -
sor sem mi fé le be fo lyá so lá sát, sze mély re sza bá sát, il let ve
amely nem te szi le he tõ vé az igény be ve võ szá má ra, hogy
a mû sor tar tal mi ele me i bõl vagy an nak ko ráb bi ré sze i bõl
vá lasszon, vagy hogy igény be vé tel köz ben egy vagy több
hang fel vé telt át ugor jon.

1.3. A hang fel vé tel nek a su gár zás sal egy idõ ben, szá -
mí tó gé pes há ló zat igény be vé te lé vel is tör té nõ nyil vá nos -
ság hoz köz ve tí té sé ért (,,si mul cas ting”) a fel hasz ná ló az
1.1. pont sze rint fi ze ten dõ jog dí jon fe lül an nak 5%-át
 köteles fi zet ni.

1.4. a) Az 1.1. pont ban em lí tett rek lám- és szpon zo rá -
ci ós, va la mint a fel hasz ná lás sal össze füg gés ben kelet -
kezett egyéb be vé te len a bár mi lyen for rás ból szár ma zó
mind azon be fi ze té se ket és do log át adá sá val vagy te vé -
keny ség vég zé sé vel tel je sí tett szol gál ta tá so kat ér te ni kell,
ame lyek re az adott fel hasz ná ló be szá mo lá si/könyvveze -
tési kö te le zett sé ge a min den kor ha tá lyos szám vi te li jog -
sza bá lyok ér tel mé ben ki ter jed. Rek lám- és szpon zo rá ci ós,
va la mint a fel hasz ná lás sal össze füg gés ben ke let ke zett
egyéb be vé tel nek mi nõ sül az a be vé tel is, amely a fel hasz -
ná lás sal össze füg gés ben nem a fel hasz ná ló nál, ha nem egy
ál ta la igény be vett vagy vele gaz da sá gi kap cso lat ban álló
har ma dik sze mély nél ke let ke zett.

b) Rek lám szol gál ta tá sért vagy rek lám köz zé té te lé ért
ka pott be vé tel ese tén az a) pont ban em lí tett rek lám-
és szpon zo rá ci ós be vé tel nek a rek lá mo zó (1997. évi
LVIII. tör vény 2.  §) ál tal fi ze tett dí jat kell te kin te ni, ame -
lyet ügy nök sé gi vagy köz ve tí tõi ju ta lék kal, mennyi sé gi
ked vez ménnyel vagy egyéb jog cí men csök ken te ni csak
ak kor le het, ha er rõl a fe lek a 2.1. pont sze rin ti szer zõ dés -
ben ki fe je zet ten meg ál la pod nak.

c) Nem elõ fi ze tõi díj nak, ha nem a fel hasz ná lás sal
össze füg gés ben ke let ke zett egyéb be vé tel nek kell tekin -
teni azt a dí jat, ame lyet a fel hasz ná ló az e jog díj köz le mény 
ha tá lya alá tar to zó fel hasz ná lás sal össze füg gés ben olyan
sze mély tõl vagy szer ve zet tõl kap, aki (amely) a felhasz -
náló mû so rá ban fog lalt hang fel vé telt az Szjt. 28.  § (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott mó don köz ve tí ti a nyil vá nos -
ság felé.

d) Há ló zat ba kap cso ló dó mû sor szol gál ta tók ese tén az
1.1. pont sze rin ti jog dí jat a há ló zat va la mennyi tag já nak
meg kell fi zet nie, te kin tet nél kül arra, hogy az 1.1. pont ban 
em lí tett be vé tel a há ló zat mely tag já nál ke let ke zett, il let ve
hogy e be vé telt a há ló zat tag jai az egy más kö zöt ti
(ún. „net wor king”) el szá mo lás ban ho gyan mi nõ sí tik.

1.5. Az 1.1–1.3. pon tok ban meg ha tá ro zott jog díj meg -
fi ze té sén túl, a hang fel vé tel ben fog lalt mû nyil vá nos ság -
hoz köz ve tí té sé hez en ge délyt kell kér ni az érin tett szer -
zõk tõl.

1.6. Az 1.1–1.3. pon tok ban meg ha tá ro zott jog díj meg -
fi ze té se a fel hasz ná lót nem jo go sít ja arra, hogy a hang fel -
vé telt olyan mó don te gye a nyil vá nos ság szá má ra hoz zá -
fér he tõ vé, hogy a kö zön ség tag jai mind az egyes hang fel -
vé te le ket, mind pe dig a hoz zá fé rés he lyét és ide jét egyé ni -
leg vá laszt has sák meg (,,le hí vás”). A hang fel vé tel le hí vá -
sá hoz en ge délyt kell kér ni az érin tett szer zõk tõl, elõ adó -
mû vé szek tõl és hang fel vé tel elõ ál lí tók tól.

1.7. Az 1.1–1.3. pon tok ban meg ha tá ro zott jog díj nem
tar tal maz za az ál ta lá nos for gal mi adót, azt a felhaszná -
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lónak a szá za lé kos mér té kek sze rint meg ál la pí tott jog dí jon 
fe lül, a min den kor ha tá lyos jog sza bá lyok nak meg fele lõen
kell meg fi zet nie.

1.8. Je len díj köz le mény al kal ma zá sa so rán hang fel vé -
tel nek kell te kin te ni az ún. vi deo kli pek hang csík ját is.

2. A fel hasz ná lás egyéb fel té te lei

2.1. A fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl az MSZSZ-EJI 
és a MAHASZ, il let ve a fel hasz ná lók szer zõ dés ben ál la -
pod nak meg.

2.2. Ha a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl  szóló szer -
zõ dés más ként nem ren del ke zik, a fel hasz ná ló ada tot kö te -
les szol gál tat ni az 1.1–1.3. pon tok ban meg ha tá ro zott jog -
díj meg fi ze té sé nek alap já ul szol gá ló be vé te le i rõl, to váb bá
a nyil vá nos ság hoz köz ve tí tett hang fel vé te lek rõl. A hang -
fel vé te lek rõl a kö vet ke zõ ada to kat kell kö zöl ni: a hang fel -
vé tel cí mét, elõ adó já nak ne vét, ki adó já nak ne vét, ide ért ve
azt az ún. „la bel” ne vet is, amely alatt a hang fel vé tel meg -
je lent, va la mint a ki adás évét. A nyil vá nos ság hoz köz ve tí -
tett hang fel vé te lek re vo nat ko zó adat szol gál ta tás nak di gi -
tá lis for má tum ban kell ele get ten ni.

2.3. Ha a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl  szóló szer -
zõ dés más ként nem ren del ke zik, az MSZSZ-EJI és a
MAHASZ a jog díj el szá mo lás alap já ul szol gá ló ada to kat,
va la mint a hang fel vé te lek fel hasz ná lá sá nak mód ját és
mér té két a hely szí nen el len õriz he ti. A jog díj el szá mo lás
alap já ul szol gá ló ada tok el len õr zé se az 1.4. a) pont má so -
dik mon da tá ban fog lalt fel té te lek ese tén az ott em lí tett har -
ma dik sze mély nél ke let ke zett be vé te lek re is ki ter jed het.

2.4. Ha a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl  szóló szer -
zõ dés más ként nem ren del ke zik, a je len díj sza bás sze rin ti
jog díj és adat szol gál ta tás nap tá ri ne gyed éven ként, a ne -
gye dé vet kö ve tõ hó nap 15. nap já ig ese dé kes. Amennyi ben 
az (egy sze rû sí tett) éves be szá mo ló ké szí té sé re kö te le zett
fel hasz ná ló a je len pont ban meg ha tá ro zott idõ pon tig nem
tel je sí ti a jog díj meg fi ze té sé nek alap já ul szol gá ló be vé te -
le i rõl adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét, úgy az el len ke zõ
bi zo nyí tá sá ig a jog díj szá mí tás alap já nak a fel hasz ná ló
tárgy évi, ha ez még nem áll ren del ke zés re, a tárgy évet
meg elõ zõ évi (egy sze rû sí tett) ered mény ki mu ta tá sa sze -
rinti ér té ke sí tés net tó ár be vé te lé nek idõ ará nyos ré szét kell
te kin te ni. Ha az (egy sze rû sí tett) éves be szá mo ló ból más
nem kö vet ke zik, a fel hasz ná ló be vé te le it rek lám- és szpon -
zo rá ci ós, va la mint a fel hasz ná lás sal össze füg gés ben ke let -
ke zett egyéb be vé tel nek kell te kin te ni.

2.5. Amennyi ben a fel hasz ná ló – az MSZSZ-EJI, il let ve 
a MAHASZ fe le lõs sé gi kö rén kí vül esõ ok ból – csak fel -
hasz ná lá si te vé keny sé ge meg kez dé sé nek idõ pont ját köve -
tõen köti meg a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl  szóló
szer zõ dést az MSZSZ-EJI-vel és a MA HASZ-szal, a fel -
hasz ná lás meg kez dé se és a szer zõ dés hatályba lépése
 közötti idõ szak ra a je len jog díj köz le mény ren del ke zé se it
el té rés nél kül kell al kal maz ni.

3. A jog díj köz le mény al kal ma zá sá nak idõ be li ha tá lya

A fen ti jog dí jak és fel hasz ná lá si fel té te lek 2007. ja -
nuár 1. nap já tól de cem ber 31. nap já ig ér vé nye sek.

MSZSZ-EJI MAHASZ

* * *

A Jog díj köz le ményt az Szjt. 90.  § (2) be kez dé se alap ján
jó vá ha gyom:

Bu da pest, 2007. már ci us 19.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

A Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége
Elõadómûvészi Jogvédõ Irodájának (MSZSZ-EJI)
jogdíjközleménye a rögzített elõadás nyilvánosság
számára lehívásra történõ hozzáférhetõvé tétele

engedélyezésének feltételeirõl

Az MSZSZ-EJI a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi
LXXVI. tör vény (a továb biak ban: Szjt.) 73.  § (1) be kez dé -
se e) pont já ban, 74.  § (2) be kez dé sé ben, to váb bá 90.  §
(1) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek alap ján az aláb -
biak sze rint ál la pít ja meg a rög zí tett elõ adás nyil vá nos ság
szá má ra le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té te le en ge dé -
lye zé sé nek fel té te le it:

1. A jog díj köz le mény tár gyi ha tá lya

1.1. A nyil vá nos ság szá má ra le hí vás ra tör té nõ hoz zá -
fér he tõ vé té tel a rög zí tett elõ adá sok nak vagy azok rész -
leteinek (a továb biak ban együtt: elõ adás) ve ze ték út ján,
vagy bár mely más esz köz zel vagy mó don tör té nõ olyan
nyil vá nos hoz zá fér he tõ vé té te le, amely nek so rán a nyil vá -
nos ság tag jai a hoz zá fé rés he lyét és ide jét egyé ni leg
 választhatják meg (a továb biak ban: „le hí vás ra tör té nõ
hoz zá fér he tõ vé té tel” vagy „fel hasz ná lás”).

1.2. Nyil vá nos ság szá má ra le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér -
he tõ vé té tel nek mi nõ sül to váb bá az elõ adá sok elõ re szer -
kesz tett fo lya má nak nem su gár zás sal, ha nem ve ze ték
 útján, vagy bár mely ha son ló esz köz zel vagy mó don – ide -
ért ve pél dá ul a szá mí tó gé pes há ló zat igény be vé te lét is –
tör té nõ olyan nyil vá nos ság hoz köz ve tí té se is, amely az
igény be ve võ szá má ra le he tõ vé te szi, hogy az elõadás -
folyamot bár mi lyen szem pont ból in ter ak tív mó don be fo -
lyá sol ja, sze mély re szab ja, így pél dá ul

a) az egyes elõ adá sok kö zül bár mi lyen szem pont sze -
rint vá lasszon, vagy
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b) az igény be vé tel köz ben egy vagy több elõ adást
 átugorjon.

1.3. A le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té tel meg -
valósul te kin tet nél kül arra, hogy a nyil vá nos ság tag jai
a le hí vott elõ adá so kat szá mí tó gép re vagy bár mely hor do -
zó ra le tölt he tik-e.

1.4. Az elõ adás le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té te -
lé hez az elõ adó mû vész en ge dé lyét ki zá ró lag a je len jog díj -
köz le mény ben em lí tett fel hasz ná lá sok ra le het meg adott -
nak te kin te ni, és ki zá ró lag ab ban az eset ben, ha a szol gál -
ta tó [7. a) pont] tel je sí ti a je len jog díj köz le mény ben fog lalt 
fel té te le ket.

1.5. Szer zõi mû elõ adá sa, to váb bá a hang fel vé tel ben
vagy film al ko tás ban rög zí tett elõ adás ese tén a le hí vás ra
tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té tel hez az MSZSZ-EJI en ge dé -
lyén kí vül az érin tett jo go sul tak en ge dé lye is szük sé ges.

2. El szá mo lás a rög zí tett elõ adás elõ ál lí tó ja út ján

2.1. A szol gál ta tó a 6.1. pont sze rint meg kö tött fel hasz -
ná lá si szer zõ dé se alap ján nem kö te les a je len jogdíjköz -
leményben meg ha tá ro zott jog dí jat meg fi zet ni azon rög zí -
tett elõ adá sok után, ame lyek re néz ve tel je sül nek az aláb bi
együt tes fel té te lek:

a) a rög zí tett elõ adás elõ ál lí tó ja írás ban nyi lat ko za tot
tesz az MSZSZ-EJI-nek, hogy a jog dí jat az érin tett elõ adó -
mû vé szek nek köz vet le nül fi ze ti meg; e nyi lat ko zat nak a
rög zí tett elõ adás olyan ada ta it kell tar tal maz nia, amely
alap ján a rög zí tett elõ adás egye di leg azo no sít ha tó;

b) az MSZSZ-EJI a szol gál ta tót an nak 6.3. pont sze rint
tel je sí tett adat szol gál ta tá sa alap ján az a) pont sze rin ti nyi -
lat ko zat tal érin tett rög zí tett elõ adás kö ré rõl meg fele lõen
tá jé koz tat ja.

2.2. Amennyi ben a le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé
 tétel csak rész ben a 2.1. pont sze rin ti nyi lat ko zat kö ré be
nem tar to zó elõ adá so kat érint, a je len jog díj köz le mény
ren del ke zé se it – az em lí tett nyi lat ko zat tal érin tett, il let ve
azon túl fel hasz nált hang fel vé tel ben rög zí tett elõ adá sok
ará nyá ra is fi gye lem mel – meg fele lõen kell al kal maz ni.

3. Üz let sze rû nek nem mi nõ sü lõ fel hasz ná lás

3.1. A je len jog díj köz le mény al kal ma zá sa szem pont já -
ból üz let sze rû nek nem mi nõ sü lõ fel hasz ná lá sért a szol gál -
ta tó nem kö te les elõ adó mû vé szi jog dí jat fi zet ni.

3.2. A je len jog díj köz le mény al kal ma zá sa szem pont já -
ból a fel hasz ná lás nem mi nõ sül üz let sze rû nek az aláb bi
fel té te lek együt tes fenn ál lá sa ese tén:

a) a szol gál ta tó a fel hasz ná lás sal nem ér el be vé telt, és
a fel hasz ná lás jö ve de lem szer zés vagy jö ve de lem fo ko zás
cél ját köz vet ve sem szol gál ja;

b) a szol gál ta tó – a hoz zá fé rést biz to sí tó he lyek szá má -
tól füg get le nül – össze sen leg fel jebb tíz, hang fel vé tel ben
vagy film al ko tás ban rög zí tett elõ adás rész le tét te szi le hí -
vás ra hoz zá fér he tõ vé;

c) a szol gál ta tó az elõ adás rész le te ket olyan mû sza ki
fel té te lek kel te szi le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé, amely az át la -
gos fel hasz ná ló szá má ra csu pán azok ér zé ke lé sét (pél dá ul
ún. „real au dio” tí pu sú meg hall ga tá sát) te szi le he tõ vé,
a  letöltésüket (tar tós má so lat ké szí tést) azon ban nem;

d) a szol gál ta tó a fel hasz ná lás meg kez dé sét megelõ -
zõen az MSZSZ-EJI-vel fel hasz ná lá si szer zõ dést köt, és
 annak fel té te le it a fel hasz ná lá si szer zõ dés tar ta ma alatt
mind vé gig hi ány ta la nul tel je sí ti.

3.3. A 3.2. pont ban meg ha tá ro zott fel té te lek bár me lyi -
ké nek meg nem fe le lõ fel hasz ná lás a je len jog díj köz le -
mény al kal ma zá sa szem pont já ból üz let sze rû nek mi nõ sül.

4. Az elõ adó mû vé szi jog díj mér té ke

Ha a fel hasz ná lás a je len jog díj köz le mény al kal ma zá sa
szem pont já ból üz let sze rû nek mi nõ sül (3.3. pont), a szol -
gál ta tó az aláb bi elõ adó mû vé szi jog dí jat kö te les fi zet ni.

4.1. Az elõ adó mû vé szi jog díj mér té ke hang fel vé tel ben
rög zí tett elõ adás ese tén, ha a szol gál ta tó a fel hasz ná lás hoz
kap cso ló dó an nem ér el be vé telt

4.1.1. Ha szol gál ta tó az elõ adást olyan mû sza ki fel té te -
lek kel te szi le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé, amely az át la gos fel -
hasz ná ló szá má ra csu pán an nak ér zé ke lé sét (pél dá ul
ún. „real au dio” tí pu sú meg hall ga tá sát) te szi le he tõ vé, a le -
töl tést (tar tós má so lat ké szí tést) azon ban nem, ak kor az
elõ adó mû vé szi jog díj mér té ke a le hí vá sok szá má tól füg -
get le nül a kö vet ke zõ:

Hang fel vé te lek szá ma Jog díj mér té ke

1–10 rész let 2 520 Ft/hó

11–100 rész let 12 600 Ft/hó

101–1000 rész let 37 830 Ft/hó

1–10 rész let nek nem mi nõ sü lõ
vagy tel jes elõ adás 12 600 Ft/hó

11–100 rész let nek nem mi nõ sü lõ
vagy tel jes elõ adás  37 830 Ft/hó

101–1000 rész let nek nem mi nõ sü lõ
vagy tel jes elõ adás  75 660 Ft/hó

4.1.2. Ha a le hív ha tó elõ adás rész le tek szá ma meg ha lad -
ja az 1000-et, ak kor a 4.1.1. pont ban fog lalt dí jon túl, az
1000-en fe lü li min den egyes elõ adás rész let után, a le hí vá -
sok szá má tól füg get le nül 2 Ft/hó. A je len pont alap ján
meg ál la pí tott havi jog díj nem ha lad hat ja meg a havi
38 000 Ft-ot.

4.1.3. Ha az elõ adás ból le hív ha tó tar tam az elõ adás
rész le tét meg ha lad ja vagy tel jes elõ adá sok hív ha tók le, és
ezek szá ma együt te sen meg ha lad ja az 1000-et, ak kor a
4.1.1. pont ban fog lalt dí jon túl, az 1000-en fe lü li min den
egyes elõ adás után, a le hí vá sok szá má tól füg get le nül
22 Ft/hó. A je len pont alap ján meg ál la pí tott havi jog díj
nem ha lad hat ja meg a havi 418 000 Ft-ot.
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4.1.4. A szol gál ta tó a le töl tést (tar tós má so lat ké szí té sét) 
is le he tõ vé tévõ ún. „down lo ad” tí pu sú fel hasz ná lá sért
a 4.1.1–4.1.3. pont sze rin ti jog dí jon fe lül, le hí vott elõ adá -
son ként 30 Ft elõ adó mû vé szi jog dí jat kö te les fi zet ni.

4.1.5. A szol gál ta tó a 4.1.4. pont ban meg ha tá ro zott elõ -
adó mû vé szi jog dí jat kö te les meg fi zet ni ab ban az eset ben
is, ha az elõ adást, il let ve an nak rész le tét olyan – le töl tést
(tar tós má so lat ké szí té sét) is le he tõ vé tévõ – mó don te szi
hoz zá fér he tõ vé, amely a le töl tött elõ adás, il let ve elõ adás
rész le te ér zé kel he tõ vé té te lén túl, va la mely szá mí tás tech -
ni kai, il let ve te le kom mu ni ká ci ós esz köz mû kö dé sé nek
vagy szol gál ta tá sá nak fi gyel mez te tõ, meg kü lön böz te tõ
jel zé sé re is al kal mas (pl. táv be szé lõ esz köz re ér ke zõ hí vás, 
üze net, il let ve bár mely más adat jel zé se).

4.2. Az elõ adó mû vé szi jog díj mér té ke hang fel vé tel ben
rög zí tett elõ adás ese tén, ha a szol gál ta tó a fel hasz ná lás hoz
kap cso ló dó an be vé telt ér el

4.2.1. Ha szol gál ta tó az elõ adást olyan mû sza ki fel té te -
lek kel te szi le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé, amely az át la gos fel -
hasz ná ló szá má ra csu pán an nak ér zé ke lé sét (pél dá ul
ún. „real au dio” tí pu sú meg hall ga tá sát) te szi le he tõ vé, a le -
töl tést (tar tós má so lat ké szí tést) azon ban nem, ak kor a fel -
hasz ná lá sért költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1%-ának, to váb bá
a kö zön ség tag ja ál tal fi ze tett díj be vé te le 2,5%-ának, va la -
mint rek lám- és szpon zo rá ci ós, va la mint a fel hasz ná lás sal
össze füg gés ben ke let ke zett be vé te lei [7. c) pont] 6%-ának
meg fe le lõ együt tes össze gû, de va la mennyi eset ben
 legalább a 4.1.1–4.1.3. pont sze rin ti elõ adó mû vé szi jog -
díjat kö te les fi zet ni.

4.2.2. A szol gál ta tó le töl tést (tar tós má so lat ké szí té sét)
is le he tõ vé tévõ ún. „down lo ad” tí pu sú fel hasz ná lá sért
a nyil vá nos ság tag ja ál tal a le hí vás fe jé ben fi ze tett díj
12%-ának, ilyen díj be vé tel hi á nyá ban (a le töl tés in gye nes
en ge dé se ese tén) rek lám- és szpon zo rá ci ós, va la mint
a  felhasználással össze füg gés ben ke let ke zett be vé te lei
[7. c) pont] 6%-nak meg fe le lõ, de va la mennyi eset ben leg -
alább a 4.1.4. pont sze rin ti elõ adó mû vé szi jog dí jat kö te les
fi zet ni.

4.2.3. A szol gál ta tó a 4.2.2. pont ban meg ha tá ro zott elõ -
adó mû vé szi jog dí jat kö te les meg fi zet ni ab ban az eset ben
is, ha az elõ adást, il let ve an nak rész le tét olyan – le töl tést
(tar tós má so lat ké szí té sét) is le he tõ vé tévõ – mó don te szi
hoz zá fér he tõ vé, amely a le töl tött elõ adás, il let ve elõ adás
rész le te ér zé kel he tõ vé té te lén túl, va la mely szá mí tás tech -
ni kai, il let ve te le kom mu ni ká ci ós esz köz mû kö dé sé nek
vagy szol gál ta tá sá nak fi gyel mez te tõ, meg kü lön böz te tõ
jel zé sé re is al kal mas (pél dá ul táv be szé lõ esz köz re ér ke zõ
hí vás, üze net, il let ve bár mely más adat jel zé se).

4.3. Az elõ adó mû vé szi jog díj mér té ke vi deo klip ben
rög zí tett elõ adás ese tén

Vi deo klip ben rög zí tett elõ adás ese tén a szol gál ta tó az
elõ adás 4.1.1–4.1.4., 4.2.1., 4.2.2. pon tok sze rin ti fel hasz -
ná lá sa ese tén az em lí tett pon tok sze rint fi ze ten dõ jog dí jon
fe lül, an nak 50%-át is kö te les meg fi zet ni.

4.4.1. Az elõ adó mû vé szi jog díj mér té ke film al ko tás ban
rög zí tett elõ adás ese tén, ha a szol gál ta tó a fel hasz ná lás hoz
kap cso ló dó an nem ér el be vé telt

4.4.1.1. Ha leg fel jebb 10 elõ adás rész let hív ha tó le, a le -
hí vá sok szá má tól füg get le nül 12 600 Ft/hó.

4.4.1.2. Ha a le hív ha tó elõ adás rész le tek szá ma 10-nél
több, de a 100-at nem ha lad ja meg, a le hí vá sok szá má tól
füg get le nül 63 050 Ft/hó.

4.4.1.3. Ha a le hív ha tó elõ adás rész le tek szá ma meg -
haladja a 100-at, ak kor a 4.4.1.2. pont ban meg ha tá ro zott
dí jon túl, a 100-on fe lü li min den egyes elõ adás után, a le hí -
vá sok szá má tól füg get le nül 624 Ft/hó.

4.4.1.4. Ha az elõ adás ból le hív ha tó tar tam az elõ adás
rész le tét meg ha lad ja vagy tel jes elõ adá sok hív ha tók le,
a le hí vá sok szá má tól füg get le nül 61 Ft/perc/nap.

4.4.2. Az elõ adó mû vé szi jog díj mér té ke film al ko tás ban
rög zí tett elõ adás ese tén, ha a szol gál ta tó a fel hasz ná lás hoz
kap cso ló dó an be vé telt ér el

Költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1%-ának, to váb bá a kö zön ség 
tag ja ál tal fi ze tett díj be vé te le 2,5%-ának, va la mint rek lám- 
és szpon zo rá ci ós, va la mint a fel hasz ná lás sal össze füg gés -
ben ke let ke zett be vé te lei [7. c) pont] 6%-ának meg fe le lõ
együt tes össze gû, de leg alább a 4.4.1. pont ban meg ha tá ro -
zott elõ adó mû vé szi jog dí jat kö te les fi zet ni.

4.4.3. Szink ro ni zált film al ko tás ese tén a szol gál ta tó
a 4.4.1–4.4.2. pont sze rin ti jog dí jon fe lül, an nak 50%-át is
kö te les meg fi zet ni.

4.5. A szol gál ta tó a 4.4.1–4.4.3. pon tok ban meg ha tá ro -
zott elõ adó mû vé szi jog dí jat kö te les meg fi zet ni ab ban az
eset ben is, amennyi ben a rög zí tett elõ adást olyan mû sza ki
fel té tel lel te szi le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé, amely al kal mas
arra, hogy an nak le hí vá sát, il let ve le töl té sét (tar tós má so lat 
ké szí té sét) az igény be vevõ a sa ját ne vé ben, de más ja vá ra
kez de mé nyez ze.

4.6. A szol gál ta tó a 4.1–4.5. pon tok tól el té rõ en a kö -
zönség tag jai ál tal fi ze tett díj 6%-ának meg fe le lõ, de leg -
alább csat la koz ta tott ház tar tá son ként és érin tett te le ví zi ós,
il let ve rá dió mû so ron ként 1 Ft/hó elõ adó mû vé szi jog dí jat
kö te les fi zet ni, amennyi ben az ál ta la nyil vá nos ság hoz
köz ve tí tett mû so ro kat az ere de ti nyil vá nos ság hoz köz ve tí -
tést idõ pont ját köve tõen – de leg fel jebb at tól szá mí tott
72 órá ig – az igény be ve või szá má ra oly mó don te szi le hí -
vás ra hoz zá fér he tõ vé, amely az át la gos fel hasz ná ló szá -
mára csu pán an nak ér zé ke lé sét (pél dá ul ún. „real au dio”
 típusú meg hall ga tá sát) te szi le he tõ vé, a le töl tést (tar tós
má so lat ké szí tést) azon ban nem (,,Ti me-shif ting”).

4.7. A je len jog díj köz le mény 4. pont já ban meg ha tá ro -
zott jog díj nem tar tal maz za az ál ta lá nos for gal mi adót
(ÁFA), azt a szol gál ta tó nak az ott meg ha tá ro zott jog dí jon
fe lül, a min den kor ha tá lyos jog sza bá lyok nak meg fele lõen
kell meg fi zet nie.
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5. Az elõ adó mû vé szi jog díj mér té ke, ha az elõ adó mû -
vész ki zá ró lag sa ját elõ adó mû vé szi tel je sít mé nyét hang fel -
vé tel ben rög zí tõ elõ adást tesz le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé

A 4.1., il let ve 4.2. pon tok ban meg ha tá ro zott elõ adó mû -
vé szi jog dí ja kat nem kell meg fi zet ni az aláb bi fel té te lek
együt tes fenn ál lá sa ese tén:

a) a szol gál ta tó olyan elõ adó mû vész vagy elõ adó mû -
vé szek olyan együt te se, aki (amely) ki zá ró lag sa ját elõ adó -
mû vé szi tel je sít mé nyét hang fel vé tel ben rög zí tõ elõ adást
tesz le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé;

b) a szol gál ta tó a fel hasz ná lás meg kez dé sét megelõ -
zõen az MSZSZ-EJI-vel fel hasz ná lá si szer zõ dést köt, és
 annak fel té te le it a fel hasz ná lá si szer zõ dés tar ta ma alatt
mind vé gig hi ány ta la nul tel je sí ti;

c) a szol gál ta tó ál tal ren del ke zés re bo csá tott ada tok ból, 
il let ve nyi lat ko za tok ból egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó,
hogy az en ge dély in gye nes sé ge a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé 
tett elõ adás ban köz re mû kö dõ va la mennyi elõ adó mû vész re 
ki ter je dõ en fenn tart ha tó, és a jog ke ze lés ilyen mó don
 hatékonyabban  valósítható meg.

6. A fel hasz ná lás egyéb fel té te lei

6.1. A fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl az MSZSZ-EJI 
és a szol gál ta tó szer zõ dés ben ál la pod nak meg. Ha a fel -
hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl  szóló szer zõ dés más ként
nem ren del ke zik, az aláb bi sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

6.2. A szol gál ta tó kö te les ada tot szol gál tat ni az elõ adó -
mû vé szi jog díj meg fi ze té sé nek alap já ul szol gá ló bevéte -
leirõl és a jog díj el szá mo lás alap já ul szol gá ló egyéb ada ta i -
ról, va la mint a fel hasz ná lás mód já ról és mér té ké rõl.

6.3. A fel hasz ná lás mód já ra és mér té ké re vo nat ko zó
adat szol gál ta tás nak di gi tá lis for má tum ban (elekt ro ni kus
úton) kell ele get ten ni. Az egyes hoz zá fér he tõ vé tett elõ -
adá sok ról szol gál ta tott ada tok nak tar tal maz niuk kell leg -
alább a kö vet ke zõ ket:

a) a hang fel vé tel, a vi deo klip vagy a film al ko tás cí mét;
b) az elõ adás ban köz re mû kö dõ elõ adó mû vé szek ne vét, 

film al ko tás ese tén a fõ sze rep lõ, il let ve sze rep lõ be so ro lás
fel tün te té sé vel;

c) a hang fel vé telt, a vi deo kli pet vagy a film al ko tást
elõ ál lí tó ne vét, hang fel vé tel ese tén ide ért ve azt az ún.
„ label” ne vet is, amely alatt a hang fel vé tel meg je lent;

d) hang fel vé tel ben, vi deo klip ben, il let ve film al ko tás -
ban rög zí tett elõ adás for ga lom ba ho za ta lá nak évét.

Az adat szol gál ta tás nak el kü lö nít ve kell tar tal maz nia
a csak ér zé ke lés re (pél dá ul „real au dio” tí pu sú meg hall ga -
tás ra), il let ve a le töl tés re (tar tós má so lat ké szí té sé re) hoz -
zá fér he tõ vé tett elõ adá sok ada ta it. Ha az elõ adó mû vé szi
jog díj mér té ke a le hí vá sok szá má tól (is) függ, ak kor az
adat szol gál ta tás nak a le hí vá sok szá má ra is ki kell ter jed -
nie.

6.4. Az MSZSZ-EJI a jog díj el szá mo lás alap já ul szol -
gáló ada to kat, va la mint az elõ adá sok fel hasz ná lá sá nak
mód ját és mér té két a hely szí nen is el len õriz he ti.

6.5. Ha a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl  szóló szer -
zõ dés más képp nem ren del ke zik, a je len jog díj köz le mény
sze rin ti jog díj és adat szol gál ta tás ne gyed éven te, a nap tá ri
ne gyed év le jár tát kö ve tõ 5. na pig ese dé kes. Az adat szol -
gál ta tást havi bon tás ban kell tel je sí te ni.

6.6. Az MSZSZ-EJI a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl 
 szóló szer zõ dés ben en ge délyt kér a szol gál ta tó tól, hogy

a) ne vét,
b) cí mét (szék he lyét),
c) az elõ adás(ok) hoz zá fé ré si he lyét (pél dá ul URL

cím), il let ve
d) azt a tényt, hogy rög zí tett elõ adás nyil vá nos ság szá -

má ra le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té te lé re en ge délyt
ka pott az MSZSZ-EJI-tõl
a rög zí tett elõ adás más jo go sult ja i val, il let ve a jo go sul tak
kö zös jog ke ze lõ szer ve ze tei vel írás ban kö zöl je.

7. Ér tel me zõ ren del ke zé sek

a) ,,Szol gál ta tó”: a rög zí tett elõ adást le hí vás ra hoz zá -
fér he tõ vé tevõ (tar ta lom szol gál ta tó), to váb bá a tar ta lom -
szol gál ta tó tól kü lön bö zõ, a tar ta lom szol gál ta tó fel hasz ná -
lá si te vé keny sé gé hez köz vet le nül vagy köz re mû kö dõ(k)
út ján kap cso ló dó há ló za ti köz tes (köz ve tí tõ) szol gál ta tást
nyúj tó sze mély, il let ve szer ve zet.

b) ,,Elõ adás rész let” vagy „elõ adás rész le te”:
ba) Hang fel vé tel ese té ben elõ adá son ként leg fel jebb

egy perc hosszú sá gú olyan rész let, amely nem ha lad ja meg 
az elõ adás tel jes hosszá nak fe lét.

bb) Film al ko tás ese té ben elõ adá son ként leg fel jebb öt
perc hosszú sá gú olyan rész let, amely nem ha lad ja meg az
elõ adás tel jes hosszá nak 10%-át.

Ahol a je len jog díj köz le mény elõ adást em lít, azon az
elõ adás rész le tét is ér te ni kell.

c) ,,Rek lám- és szpon zo rá ci ós, va la mint a fel hasz ná lás -
sal össze füg gés ben ke let ke zett egyéb be vé tel”: az a bár mi -
lyen for rás ból szár ma zó, mind azon be fi ze tés és do log át -
adá sá val vagy te vé keny ség vég zé sé vel tel je sí tett szol gál -
ta tás, ame lyek re az adott szer ve zet be szá mo lá si/könyv -
vezetési kö te le zett sé ge a min den ko ri ha tá lyos szám vi te li
jog sza bá lyok ér tel mé ben ki ter jed.

8. A hoz zá fé rést biz to sí tók fe le lõs sé gé nek kor lá to zá sa

8.1. Ha a tar ta lom szol gál ta tó tól kü lön bö zõ szol gál ta tó
a tar ta lom szol gál ta tó ál tal le hí vás ra tör té nõ hoz zá fé rés re
fel aján lott tar tal mat nem is me ri, il let ve nem is mer he ti, és
a je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si
cse lek mé nyek kö zül ki zá ró lag az elekt ro ni kus ke res ke del -
mi szol gál ta tá sok ról, va la mint az in for má ci ós tár sa da lom -
mal össze füg gõ szol gál ta tá sok egyes kér dé se i rõl  szóló
2001. évi CVIII. tör vény (a továb biak ban: „El ker. tv.”)
2.  § l) pont já ban meg ha tá ro zott há ló za ti köz ve tí tõ szol -
gáltatás(oka)t nyújt az ott meg ha tá ro zott fel té te lek kel, az
MSZSZ-EJI és az ál ta la kép vi selt elõ adó mû vé szi jogo -
sultak irá nyá ban az elõ adó mû vé szi jo gok meg sér té sé ért
a továb biak ban nem fe le l, így jog díj fi ze té si kötelezett sége
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sem áll fenn, amennyi ben az El ker. tv.-ben meg ha tá ro zott
ér te sí té si-el tá vo lí tá si el já rást – az ott meg ha tá ro zott fel té -
te lek hi ány ta lan be tar tá sá val – le foly tat ja. Ha az e pont
sze rin ti szol gál ta tó a je len jog díj köz le mény ben meg ha tá -
ro zott fel hasz ná lást is meg valósítja, az értesí -
tési-eltávolítási el já rás al kal ma zá sá ról szer zõ dést köt az
MSZSZ-EJI-vel.

8.2. A szer zõ dés tar tal maz za, hogy a szol gál ta tó ál tal
vég zett, az elõ zõ pont ban meg je lölt te vé keny sé gek elõ -
adó mû vé szi jo gok szem pont já ból fel hasz ná lást  valósíta -
nak meg.

8.3. A 6.1. pont sze rin ti szer zõ dés ben a szol gál ta tó vál -
lal ja, hogy le foly tat ja az El ker. tv. 13.  §-ban meg ha tá ro zott 
ér te sí té si-el tá vo lí tá si el já rást ab ban az eset ben, ha az
MSZSZ-EJI kép vi se lõ je út ján ér te sí ti a szol gál ta tót ar ról,
hogy az MSZSZ-EJI kö zös jog ke ze lé sé be tar to zó elõ adó -
mû vé szi tel je sít mény re vo nat ko zó jog sér tés  valósult meg
a szol gál ta tás nyúj tá sá val össze füg gés ben.

8.4. A je len pont sze rin ti ér te sí té si-el tá vo lí tá si el já rás
al kal ma zá sá ról kö tött szer zõ dés ben a szol gál ta tó és az
MSZSZ-EJI a jog sza bály ban nem ren de zett kér dé sek ben
ál la pod hat nak meg. A fe lek szer zõ dé si vagy egyéb nyi lat -
ko za ta i kat, köz lé se i ket, ér te sí té se i ket írás ban, tel jes bi zo -
nyí tó ere jû ma gán ok ira ti for má ban te szik meg. A fe lek
 hatályos írás be li köz lés nek te kin tik a ne kik vagy ál ta luk
har ma dik sze mély hez cím zett írás be li ma gán ok irat hû má -
so la tát, to váb bá az elekt ro ni kus for má ban tett köz lést is,
ha an nak meg ér ke zé sét a cím zett elekt ro ni kus úton iga zol -
ja. A fe lek kö te le sek az egy más tól szár ma zó elekt ro ni kus
kül de mé nyek meg ér ke zé sét vissza iga zol ni.

9. A jog díj köz le mény idõ be li ha tá lya

A jog dí jak és fel hasz ná lá si fel té te lek 2007. ja nu ár 1.
nap já tól de cem ber 31. nap já ig ér vé nye sek.*

MSZSZ-EJI

* * *

A Jog díj köz le ményt az Szjt. 90.  § (2) be kez dé se alap ján
jó vá ha gyom:

Bu da pest, 2007. már ci us 19.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

* Az Szjt. 90.  §-ának (3) be kez dé se sze rint a jog dí ja kat és a fel hasz ná lás
egyéb fel té te le it tar tal ma zó díj sza bást a jog ke ze lõ egye sü let a jó vá ha gyást
köve tõen a Ma gyar Köz löny ben sa ját ne vé ben nyil vá nos ság ra hoz za. En nek
meg tör tén té ig az elõ zõ idõ szak ra meg ál la pí tott és jó vá ha gyott – a Ma gyar
Köz löny ben ko ráb ban nyil vá nos ság ra ho zott – díj sza bást kell al kal maz ni ak -
kor is, ha az az idõ tar tam, amely re ez utób bi díj sza bást meg ál la pí tot ták, idõ -
köz ben le járt.

A Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége
Elõadómûvészi Jogvédõ Irodájának (MSZSZ-EJI)

jogdíjközleménye az elõadás sugárzás vagy
a nyilvánossághoz történõ átvitel céljára készült

rögzítésének díjáról és a felhasználás
egyéb feltételeirõl

Az MSZSZ-EJI, a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi
LXXVI. tör vény (Szjt.) 74.  § (2) be kez dé sé nek elsõ for du -
la tá ban, 27.  § (3) be kez dé sé ben, va la mint 90.  § (1) be kez -
dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek alap ján, az aláb bi ak sze rint
ál la pít ja meg az elõ adás su gár zás vagy a nyil vá nos ság hoz
tör té nõ át vi tel cél já ra ké szült rög zí té sé nek dí ját és a fel -
hasz ná lás egyéb fel té te le it:

1. A jog díj köz le mény tár gyi ha tá lya

1.1. A jog díj köz le mény ha tá lya a te le ví zió-szer ve zet és 
a sa ját te le ví zió-mû sort ve ze ték út ján a nyil vá nos ság hoz
köz ve tí tõ (a továb biak ban együtt: „fel hasz ná ló”) ál tal
 sugárzás vagy a nyil vá nos ság hoz tör té nõ át vi tel (a továb -
biak ban együtt: „su gár zás”) cél já ra rög zí tett elõ adás
(a továb biak ban: „fel vé tel”) elsõ su gár zá sát kö ve tõ is -
mételt su gár zá sá nak díj ára és fel hasz ná lá si fel té te le i re ter -
jed ki.

1.2. A jog díj köz le mény ha tá lya ki ter jed azok ra a fel vé -
te lek re is, ame lye ket más sze mé lyek a fel hasz ná ló meg -
ren de lé sé re és a mû so rá ban tör té nõ su gár zá sa cél já val rög -
zí tet tek, ha a fel hasz ná ló az ilyen fel vé tel su gár zá sá ra
 annak bár mely más fel hasz ná lá sát meg elõ zõ ki zá ró la gos
jo got szer zett.

2. Az elõ adó mû vé szi jog díj mér té ke

2.1. A fel hasz ná ló a fel vé tel elsõ su gár zá sát kö ve tõ is -
mé telt su gár zá sá ért az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott elõ adó -
mû vé szi jog dí jat kö te les fi zet ni.

2.2. A jog dí jat a fel hasz ná ló nak a mû sor szol gál ta tás jel -
le gé tõl és vé tel kör ze té tõl, to váb bá az is mé tel ten su gár zott
fel vé tel perc hosszá tól füg gõ en, az egy perc re esõ jog díj
ala pul vé te lé vel kell meg ál la pí ta nia és meg fi zet nie:

A mû sor szol gál ta tás jel le ge és vé tel kör ze te
A jog díj mér té ke

per cen ként

a) köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tók

aa) or szá gos mû sor szol gál ta tás
 esetén 7 580 Ft

ab) kör ze ti mû sor szol gál ta tás ese tén 2 330 Ft

ac) he lyi mû sor szol gál ta tás ese tén 1 170 Ft

b) nem köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tók

ba) or szá gos mû sor szol gál ta tás
 esetén 11 660 Ft

bb) kör ze ti mû sor szol gál ta tás ese tén 3 500 Ft

bc) he lyi mû sor szol gál ta tás ese tén 1 750 Ft
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2.3. Az ere de ti leg ide gen nyel vû elõ adás ma gyar nyel vû 
szink ron ját tar tal ma zó fel vé tel is mé telt su gár zá sa ese tén
a jog díj mér té ke a 2.2. pont ban meg ha tá ro zott jog díj mér -
ték 25 (hu szon öt) %-a.

2.4. A 2.2. és 2.3. pon tok ban meg ha tá ro zott jog dí ja kat
a fel hasz ná ló nak nem kell meg fi zet nie

a) a fel vé tel elsõ su gár zá sá nak nap ját kö ve tõ egy éven
be lü li, egy sze ri is mé telt su gár zá sá ért;

b) a fel vé tel rész le té nek két per cet meg nem ha la dó ter -
je de lem ben tör té nõ is mé telt su gár zá sá ért, fel té ve, hogy
a rész let idõ tar ta ma ezen be lül sem ha lad ja meg az elsõ íz -
ben su gár zott fel vé tel tel jes idõ tar ta má nak tíz szá za lé kát;

c) a fel vé tel rész le té nek mûsorelõ ze tes cél já ra tör té nõ
is mé telt su gár zá sá ért, har minc má sod per cet meg nem
 haladó ter je de lem ben.

2.5. A fel hasz ná ló nak a jog dí jat a 2.2–2.4. pon tok ban
meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint kell meg fi zet nie ak kor is,
ha a fel vé tel is mé telt su gár zá sá ra más fel hasz ná ló nak ad
en ge délyt. Ilyen eset ben azon ban az is mé telt su gár zást
 engedélyezõ fel hasz ná ló nak a fi ze ten dõ jog díj mér té két
nem a sa ját, ha nem an nak mû sor szol gál ta tá si jel le ge és
 vételkörzete alap ján kell meg ál la pí ta nia és meg fi zet nie,
aki nek (amely nek) a fel vé tel is mé telt su gár zá sát en ge dé -
lyez te. A je len pon tot meg fele lõen al kal maz ni kell ak kor
is, ha a fel hasz ná ló kül föl di mû sor su gár zó szer ve zet nek ad 
en ge délyt a fel vé tel is mé telt su gár zá sá ra.

2.6. A nem köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tók ra megha -
tározott jog dí jak [2.2. b) pont] mér sék lé sé re – leg fel jebb
a köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tók ra meg ál la pí tott jog díj
[2.2. a) pont] mér té ké ig – ab ban az eset ben ke rül het sor, ha

a) a nem köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tó a mû sor szol -
gál ta tá si szer zõ dés ben kö te le zõ en elõ írt nál ma ga sabb
arány ban vál lal ja köz szol gá la ti mû so rok su gár zá sát,
 továbbá

b) az ilyen ön ként vál lalt köz szol gá la ti mû sor arány
meg fe le lõ mé ré sé rõl és nyil ván tar tá sá ról a fel hasz ná lás
rész le tes fel té te le it tar tal ma zó szer zõ dés ben (3.1. pont) az
MSZSZ-EJI-vel meg ál la po dik, és

c) az MSZSZ-EJI-vel szem ben há rom hó nap nál ré geb -
ben le járt jog díj tar to zá sa nem áll fenn és adat szol gál ta tá si
kö te le zett sé gé nek ha tár idõ ben ele get tett.

2.7. A 2.2. és 2.3. pon tok ban meg ha tá ro zott jog dí jak
nem tar tal maz zák az ál ta lá nos for gal mi adót, azt a fel hasz -
ná ló nak a meg ál la pí tott jog dí jon fe lül, a min den kor ha tá -
lyos jog sza bá lyok nak meg fele lõen kell meg fi zet nie.

3. A fel hasz ná lás egyéb fel té te lei

3.1. A fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl az MSZSZ-EJI 
és a fel hasz ná ló szer zõ dés ben ál la po dik meg. Az
MSZSZ-EJI a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl  szóló
szer zõ dés ben a fel hasz ná lók kö zött in do ko lat lan meg kü -
lön böz te tést nem al kal maz hat, azo nos fel té te lek mel lett
azo nos ked vez mé nye ket biz to sít.

3.2. A fel hasz ná ló – a 2.4. pont ban meg ha tá ro zott ese te -
ket ki vé ve – kö te les az MSZSZ-EJI ré szé re ada to kat szol -
gál tat ni az is mé tel ten su gár zott fel vé te lek rõl. Ha a fel hasz -
ná lás rész le tes fel té te le i rõl  szóló szer zõ dés más képp nem
ren del ke zik, az adat szol gál ta tás nak tar tal maz nia kell leg -
alább a kö vet ke zõ ket:

a) a fel vé tel cí mét és perc hosszát, fel vé tel rész le té nek
is mé telt su gár zá sa ese tén emel lett a rész let perc hosszát is;

b) a fel vé te len, il let ve fel vé tel-rész le ten sze rep lõ elõ -
adó mû vé szek ne vét, a fõ sze rep lõ, il let ve sze rep lõ be so ro -
lás fel tün te té sé vel.

A fel hasz ná lás mód já ra és mér té ké re vo nat ko zó adat -
szol gál ta tás nak di gi tá lis for má tum ban kell ele get ten ni.

3.3. Ha a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl  szóló szer -
zõ dés más képp nem ren del ke zik, a jog díj és az adat -
szolgáltatás nap tá ri fél éven ként, a fé lé vet kö ve tõ hó nap
15. nap já ig ese dé kes.

3.4. Az MSZSZ-EJI a fel vé tel jog díj köz le mény ben
meg ha tá ro zott fel hasz ná lá sá nak mód ját és mér té két a
hely szí nen is el len õriz he ti.

4. A jog díj köz le mény idõ be li ha tá lya

A fen ti jog dí jak és fel hasz ná lá si fel té te lek 2007. ja -
nuár 1. nap já tól de cem ber 31. nap já ig ér vé nye sek.*

MSZSZ-EJI

* * *

A Jog díj köz le ményt az Szjt. 90.  § (2) be kez dé se alap ján
jó vá ha gyom:

Bu da pest, 2007. már ci us 19.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

* Az Szjt. 90.  §-ának (3) be kez dé se sze rint a jog dí ja kat és a fel hasz ná lás
egyéb fel té te le it tar tal ma zó díj sza bást a jog ke ze lõ egye sü let a jó vá ha gyást
köve tõen a Ma gyar Köz löny ben sa ját ne vé ben nyil vá nos ság ra hoz za. En nek
meg tör tén té ig az elõ zõ idõ szak ra meg ál la pí tott és jó vá ha gyott – a Ma gyar
Köz löny ben ko ráb ban nyil vá nos ság ra ho zott – díj sza bást kell al kal maz ni ak -
kor is, ha az az idõ tar tam, amely re ez utób bi díj sza bást meg ál la pí tot ták, idõ -
köz ben le járt.
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A Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóság
(1052 Budapest V., Városház utca 7.)

h i r d e t m é n y e

A Fõ vá ro si és Pest Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság a föld ren de zõ és
a föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló, több ször mó do sí tott 1993. évi II. tör vény 9.  § (1) be kez dé se sze rint

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart az Egyet ér tés (Ceg léd ber cel) Szö vet ke zet hasz ná la tá ban lévõ, rész arány-föld tu laj don ki adá sa után meg ma ra dó föld -
rész le tek re.

A sor so lá son rész vé tel re jo go sul tak köre: az Egyet ér tés (Ceg léd ber cel) Szö vet ke zet érin tõ en, az 1993. évi II. tör vény
alap ján meg ha tá ro zott rész arány tu laj don ér ték kel ren del ke zõ sze mé lyek.

A sor so lás he lye: 2737 Ceg léd ber cel, Szö vet ke zet út 1.

A sor so lás ide je: 2007. má jus 8., 10 óra.

A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada tai:

Te le pü lés: Al ber tir sa

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Összes

AK ér ték
Sor so lás ra ke rü lõ

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

0365/20 szán tó 0,5723 4,98 4,98

Te le pü lés: Ceg léd ber cel

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Összes

AK ér ték
Sor so lás ra ke rü lõ

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

03/7 szán tó 0,0719 1,25 1,25

03/8 szán tó 0,0719 1,25 1,25

08/4 szán tó 0,0758 1,32 1,32

017/17 gyep (rét) 0,4824 4,20 4,20

019/7 gyep (rét) 0,0696 1,93 1,93

019/25 gyep (rét) 0,1288 3,58 3,58

019/27 gyep (rét) 0,2591 7,20 7,20

037/6 gyep (le ge lõ) 0,0695 0,19 0,19

049/4 szán tó 6,3807 190,39 20,44

063/6 szán tó 1,8783 52,22 52,22

063/9 szán tó 0,2878 10,02 10,02

067/8 szán tó 7,5807 210,74 8,93

067/14 szán tó 13,5229 423,04 202,91

081/25 szán tó 1,0655 29,62 4,97

081/45 szán tó 26,0510 861,78 53,13

085/11 szán tó 1,0053 34,98 34,98

085/12 szán tó 1,9898 69,25 22,67

085/16 szán tó 10,8816 330,51 26,62

087/20 szán tó 11,5996 283,56 47,73

0201/2 szán tó 0,3237 3,37 3,37

0205/15 szán tó 0,1856 1,93 1,93

2278 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/35. szám



Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Összes

AK ér ték
Sor so lás ra ke rü lõ

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

0205/25 szán tó 0,2068 2,15 2,15

0205/38 szán tó 0,2136 2,22 2,22

3433 kert 0,1043 3,08 3,08

3836 kert 0,0967 2,85 2,85

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye -
sít het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

A meg je le nés ben aka dá lyo zott ér de kelt sze mély sza bály sze rû meg ha tal ma zás sal el lá tott meg ha tal ma zot tal kép vi sel -
tet he ti ma gát.

Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve tõ 48 órán
be lül a Fõ vá ro si és Pest Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal hoz ki fo gást nyújt hat be.

Mi a kich Gá bor s. k., 
fõ igaz ga tó

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. §
(1)  bekezdése alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül – aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá -
mát te szi köz zé:
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594662B
537678G
469789C
951258E
197579G
031503D
705175B
366465C
001700A
664736B
123983G
785654F
985484E
676223F
898729C
684144E
319006E
962013D
659263A
113188C
709846E
495628G
538180A
622681E
537983A

857281F
188236F
934514D
823358A
090285B
255043C
813269E
169339D
915185A
171207G
242599E
078518F
634192G
654220C
458799A
320496D
677048B
267017G
217963C
120899B
858945E
691488F
108745G
866580E
217182C

613885E
413938A
636208A
147543B
948918D
975568D
636338A
425025C
033682G
600329D
742943F
864475B
323038E
091529C
609364F
751749G
273510E
371567B
670286B
629890C
002687G
239907D
706799E
859117E
664379B

105557D
358782G
827465C
048707G
069530E
910027C
763916E
573589B
992021F
417800F
000300A
022087D
539354D
053582E
527523B
968837B
103983G
373266D
007886G
475327D
679936G
048036A
335696G
371991F
657451C

032197E
057689D
468707G
668436F
813411C
185461D
832452C
762817D
851372A
522516D
096191E
362040A
310862D
017902F
796156A
617071A
860518B
118766G
543294C
880785C
527652B
802817B
492577F
575100D
048282E

970664F
926709D
405585C
216576F
537298B
824960E
108585E
557029A
526792G
493328D
584983D
962854D
981954C
187079F
972602D
887717D
457362B
027268G
498461F
629701C
945092E
262191C
816820D
389997D
921290D
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136643G
053587B
141347E
283089B
148634D
429435E
885503B
488356F
690624E
284971B
038082A
230723F
847057D
365770C
289435E
218485D
218492D
068127B
083584A
556393G
652883A
169604E
040871G
805488A
126674F
376608E
350333B

108529B
729180C
870856E
687395A
701301A
931729G
600766A
958527C
887599F
487916D
237489E
846946A
530807B
082563E
970660D
971424D
019262F
553646B
840237C
855882A
076834C
758478C
512926C
207737A
878099A
900466D
357888E

929118B
984896E
755548B
440505D
362897G
275338C
611781C
029037A
748504C
909914A
937384G
016643F
740855E
530714C
932611F
238569C
597066B
852502C
292360B
845384A
001700A
872104B
615082D
483702F
970368A
896855E
577776A

891866A
446469C
325678G
933434A
091793G
704920F
698900D
582875D
477804B
412491A
276735G
754839C
396848B
963990G
783344D
826815F
073693D
618700B
317962B
918928A
614846D
274777B
407727E
871204B
212779F
339591F
527505D

398208E
917336B
179514F
154704E
252199C
045263F
883943D
909187F
778938A
374390D
983752A
312758B
778405E
408045G
928230G
509696F
139237G
770449B
658299C
964191F
652036B
300872B
300720B
066196F
571720C

577108D

639445E

632309E

968279F

830186A

792079D

244785D

763908E

550382E

390479C

918878E

133823G

594970F

681842F

350927G

570587F

901250E

775455E

830654A

325583C

224800B

979356C

979349C

603189F

Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la

Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: Gi lyán György.
A szer kesz té sért fe le lõs: Ko vács né dr. Szi lá gyi-Far kas Zsu zsan na. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vag y a www.mhk.hu/kozlonybolt in ter net cí men.
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 99 792 Ft. Egy pél dány ára: 210 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +189 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

07.1021 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


